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IDEALEN OP LEVEN EN DOOD
Gedenkboek van de
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
1767-1992

onder redactie van
H.M. Brokken
en
W.Th.M. Frijhoff

TOT OPWEKKING VAN EEN ZWAK EN
ONDERDRUKT LEVENSBEGINSEL
Een medisch-historische bijdrage tot de vroege geschiedenis van de
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Prof.dr. M.J. van Lieburg

'Welke geneugten ...kannen zuiverer, edeler, en aandoenelyker weezen dan die,
welken door een weldenkend mensch gemaakt worden, wanneer hy zyn oogen vestigt
op een menigte zyner natuurgenooten, die door zyn voorzorgen de schrik, de smart,
het geklag, plaats zagen maaken voor de vertroosting, de kalmte en zelfs de verruk
kingen der blydschap; en wanneer hy den God der Liefde mag danken, dat hy hem wel
heeft gelieven te verwaardigen, om zich van zijn tusschenkomst te bedienen, ter
verzachting van..de ellenden zyner medemenschen.'1 Met deze inleidende woorden tot
het vijfde 'stukje' van haar Historie en Gedenkschriften, gaf de Maatschappij tot Redding
van Drenkelingen in 1774 duidelijk aan zichzelf te rekenen tot de humanitaire orga
nisaties.Geen dicht- en letterlievende 'uitspanningen', geen prijsvragen of geleerde
verhandelingen over brandende kwesties in wetenschap en samenleving, maar slechts
'het menschlievende oogmerk' om door 'welaangelegde' hulp het leven van de dren
keling te herstellen zou het streven van de Maatschappij richting en inhoud moeten
geven.2
De Maatschappij, het genootschapswezen en de geneeskunde

Deze karakteristiek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen moet aan het
begin van deze medisch-historische bijdrage nadrukkelijk worden vermeld, omdat een
accentuering van allerlei medisch-theoretische en medisch-praktische vraagstukken
op het terrein van de schijndood in het algemeen en van de verdrinking en verstikking
in het bijzonder al te gemakkelijk de indruk kan wekken dat de Maatschappij, welis
waar niet in het centrum maar dan toch in de periferie van de medische en geleerde
genootschappen van de achttiende en negentiende eeuw een rol van betekenis zou
hebben gespeeld.
Niets is minder waar. Zelfs bij de betiteling als 'genootschap' zouden al de nodige
vraagtekens moeten worden geplaatst. Weliswaar was het geestelijke en culturele
klimaat waarin de Maatschappij in 1767 werd opgericht dezelfde als die van de
1

Historie en Gedenkschriften van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam (Amsterdam,
1774) 4-5. Deze serie bestaat totaal uit zes delen, onderverdeeld in 17 'stukjes'. Omdat de verwijzingen
verder beperkt blijven tot het jaar volgt hier de verdeling: deel I (1:1768, 2:1769, 3:1771 en 4:1772);
deel II (5:1774, 6:1776 en 7:1778); deel III (8:1780, 9:1784, 10:1792 en 11:1793) deel IV (12:1796,
13:1800 en 14:1804): deel V (15 en 16:1810) en deel VI (17:1822).
Zie de 'Bekendmaking' van 16 december 1767, weergegeven door J.A. Kool, Geschiedkundige beschou
wing van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam (Amsterdam, 1854) bijlagen 9.
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geleerde en hervormingsgezinde genootschappen3, en deelde de Maatschappij haar
hervormingsgezindheid, utilitarisme en humanitair streven met andere organisaties die
wél tot het genootschapswezen kunnen worden gerekend4, maar in haar organisatie
en functioneren voldeed zij aan weinig dat als kenmerkend voor een genootschap moet
worden beschouwd.5 Als organisatievorm laat de Maatschappij zich nog het beste
vergelijken met de variolatie- en vaccinatie-genootschappen, die eveneens werkzaam
waren op het terrein van de gezondheidszorg, geen leden kenden maar alleen bestuur
ders, de strijd tegen onkunde en vooroordeel hoog in het vaandel schreven en de juiste
toepassing van de gepropageerde behandeling met een premie- en penningenstelsel
aanmoedigden en beloonden. 6 Voor een juiste beoordeling van haar functioneren is het
daarom beter een identificatie van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen met
het algemene genootschapswezen achterwege te laten.
Ook een karakterisering als medische organisatie laat zich moeilijk verdedigen. De
Maatschappij tot ReddiAg van Drenkelingen had tot doel de propaganda van aller
hande middelen waarmee het leven van een schijndode kon worden gered, en de
beloning van het heldhaftig en doortastend optreden van mensen die zich over een
drenkeling hadden ontfermd. Die propaganda van humanitaire idealen en de beloning
van adequate hulpverlening bleven de overheersende elementen in het imago van de
Maatschappij, ondanks alle bemoeienis die zij in de loop der jaren met medische
kwesties en aangelegenheden heeft gehad. Bovendien had géén van de oprichters een
medische achtergrond: Jacob de Clercq (1710-1777) en Gijsbert Antwerpen Ver
brugge (1717-1777) waren kooplieden en Cornelis van Engelen (1726-1793) was
predikant. Toen het eerste bestuur werd gevormd schaarde zich bij dit triumviraat een
vijftal notabelen, onder wie Johannes Albertus Schlosser (1733/4-1769) de enige
medicus was. 7 In dit opzicht onderscheidt de Maatschappij zich van de overgrote
1
4

6

7

Zie daarover uitvoeriger W.W. Mijnhardt, 'De Nederlandse Verlichting', in: F. Grijzenhout, W.W. Mijn
hardt en N.C.F. van Sas (red.), Voor Vaderland en Vrijheid (Amsterdam, 1987) 53-79.
Zie met name A.J. W ichers, 'Over aard en algemeenheid van de Maatschappij', in: W.W. Mijnhardt en
A.J. W ichers (red.), Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief1784-1984. Gedenkboek
ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Edam,
1984).
Vgl. W.W. Mijnhardt, Tot Heil van 't Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland 1750-1815
(Amsterdam, 1988); C.B.F. Singeling, Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijk
heid in Nederland 1750-1800 (Amsterdam 1991) en verder de bijdrage van H. Reitsma, in deze bundel.
Zie over de variolatie- en vaccinatie i.h.a. C.E. Daniëls, De kinderpok-inenting in Nederland, meerendeels
naar onuitgegeven bescheiden bewerkt. Een medisch-historische studie (Amsterdam, 1875). Zie over het
Amsterdamse vaccinatie-genootschap: W.F. Veldhuyzen, 'Het Amsterdamsch Genootschap ter bevorde
ring der Koepokinënting van minvermogenden', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 98 (1954)
2514-2520 en over het Rotterdamse: J.W. Tesch, 'Genootschap ter bevordering der koepokinënting te
Rotterdam, onder de zinspreuk 'Ne Pestis lntret Vigila', idem 100 (1956) 3454-3458.
Voor de algemene geschiedenis van de Maatschappij gebruikte ik H. Bitter, Geschiedkundig overzicht van
de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam 1767-1917 (Amsterdam, 1917); H.Th. de
Booy, Grepen uit twee eeuwen geschiedenis der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1967
(Amsterdam, 1967). Zie ook andere bijdragen in deze bundel. De vroegste geschiedenis van de Maat
schappij vindt men beschreven door P.A. Brugman, Verslag wegens de Maatschappij tot Redding van

Drenkelingen, opgerigt te Amsterdam in het jaar 1767; gegeven in het openbaar, op den 24sten October 1817,
ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan (Amsterdam, 1818) en verder door P.H. van Eden, Enkele
bijzonderheden omtrent de oprichting der My. tot Redding van Drenkelingen (Amsterdam, 1927) en M.G.
Snuif, 'Uit de kinderjaren van de Maatschappij tot redding van drenkelingen', Nederlandsch Tijdschrift
voor Geneeskunde 78 (1934) Il, 1560-1567.
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meerderheid van alle zusterorganisaties die in haar kielzog werden opgericht. 8 Ver
tegenwoordigers van de medische beroepen speelden in deze organisaties de eerste
viool, onder wie Alexander Johnson (1715-1799) van de Humane Society te Londen9 ,
Philippe Nicolas Pia (1721-1799) van de drenkelingenorganisatie te Parijs, Francesco
Vicentini uit VenetiëI 0, en Johann Albert Heinrich Reimarus (1729-1814) van de
Wasserrettungsdienst te Hamburg.II
Zoals nog uitvoeriger zal worden beschreven moest de Amsterdamse Maatschappij
voor de benodigde medische expertise te rade gaan bij de bestaande medische litera
tuur en liet zij zich weldra ook leiden door de behandelingsstrategie die door zuster
organisaties werden opgesteld. Schlosser, de enige vertegenwoordiger van de medische
beroepen in het bestuur van de Maatschappij, was weliswaar een gerespecteerd me
dicus zoals wel blijkt uit zijn lidmaatschap van de Royal Society te Londen, maar buiten
zijn bijdrage tot de formulering van de eerste Bekendmaking vindt men gedurende de
twee jaren die hij in functie is geweest, niets terug van enige sturende invloed op het
beleid van de Maatschappij ten aanzien van medische zaken. Hetzelfde geldt voor zijn
opvolger, de medicinae doctor Hermanus Gerardus Oosterdijk (1731-1795): een
rasliefhebber van de beoefening van kunsten en wetenschappen in genootschappelijk
verband, wiens medische praktijk slechts de basis bood voor een leven met de Latijnse
poëzie, geschiedenis en literatuur.I 2 Naarmate de ontwikkelingen van de medische
wetenschap en de algemene veranderingen op het terrein van de diagnostiek en
therapie steeds sterker interfereerden met het werkterrein van de Maatschappij en de
directeuren steeds vaker werden geconfronteerd met medische kwesties waarin een
standpuntbepaling werd verlangd, zou dit gemis aan een actieve medische inbreng
binnen het bestuur van de Maatschappij steeds pijnlijker worden gevoeld. Pas door de
benoeming van Andreas Bonn (1738-1818) tot directeur, mocht de Maatschappij in
1779 terecht hopen in deze leemte op afdoende wijze te hebben voorzien. De ster van
Bonn, die sinds 1771 hoogleraar anatomie en chirurgie was aan het Athenaeum Illustre
van Amsterdam, was toen nog altijd rijzende en zou ten slotte het zenit bereiken met
de oprichting van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde, een vakweten-

8

9
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1
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Zie over de voorbeeldfunctie van de Maatschappij, behalve de eerder genoemde lüeratuur: C.J. Mijnlieff,
'Die 'Maatschappij tot redding van drenkelingen' in Amsterdam und ihre historische Bedeutung für die
Entwicklung des Rettungswesens', Janus. Revue internationale d'histoire des sciences, de la médecine, de
la pharmacie et de la technique 14 (1909) 876-889. Vgl. ook Elisabeth H. Thomson, 'The role of
physicians in the humane societies of the 18th century', Bulletin of the History of Medicine 38 (1963) 4351, die vooral de reddingsmaatschappijen in de Amerikaanse staten en steden bespreekt.
Hij schreef An account of some Societies, at Amsterdam and Hamburg.for the recovery of drowned persons.

and of similar institutions at Venice, Milan, Padua, Vienna and Paris, with a collection of authentic cases

(Londen, 1773), waarin ook de namen van de verschillende medici bij zusterorganisaties worden
genoemd.
Bianca Rosa d'Este, 'Regulation for 'saving' the drowned in Italy (XVIII-X!Xth Century) with particular
reference to the Republic of Venice', Medicina nei Secoli arte e scienza 2 (1990) 1, 61-73.
Zie F. Aumann, 'Zur geschichtlichen Entwicklung des Wasserrettungsdienstes in Deutschland', Münche
ner medizinisches Wochenschrift 108 (1966) 617-624, voor de twintigste eeuw gecorrigeerd door S.K.
Menters, 'Zur geschichtlichen Entwicklung des Wasserrettungdienstes in Deutschland', idem 108 (1966)
617-624. Zie over Reimarius: Historie en Gedenkschriften (1769) 76-77.
Zie J. de Bosch, Lofrede op Hermannus Gerardus Oosterdijk (Amsterdam, 1795).
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schappelijk (niet corporatief!) genootschap dat zijn centrum had in Amsterdam maar
zijn actieradius tot over de landsgrenzen uitbreidde. 13
In de lange periode (1779-1818) dat Bonn de Maatschappij heeft gediend, stelde hij
alle medische collega's die in successie op de daartoe bestemde zetel van het bestuur
werden benoemd, ver in de schaduw. De korte duur van hun directoraat lijkt sympto
matisch voor hun betekenis als tweede stuurman aan het medische roer van de
Maatschappij. Nicolaas Bondt (1765-1796), wiens benoeming tot opvolger van Oos
terdijk in 1795 leek ingegeven door zijn bemoeienis met de gaschemie van de 'Hol
landse scheikundigen', overleed reeds een jaar na zijn komst in het bestuur. 14 De
medicus Maurits H.C. Herminghuysen (1741-1836), die in 1796 in de plaats van Bondt
werd benoemd en buiten zijn dissertatie geen actieve bemoeienis met de wetenschap
schijnt te hebben gehad, werd reeds in 1802 tot honorair-bestuurslid benoemd. 15 Zijn
opvolger Daniël Dylius (1776-1817) was uit een ander hout gesneden, zoals valt op
te maken uit de verschillende wetenschappelijke verhandelingen die hij het licht heeft
doen zien. In 1816 werd hij benoemd tot hoogleraar heel- en verloskunde aan de
Utrechtse universiteit, maar hij overleed kort nadat hij zijn ambt had aanvaard. 16 De
reeks van directeuren-medici werd daarna vervolgd met de benoeming van Gerard
Vrolik (1775-1859), een man die als botanicus, anatoom, fysioloog, chirurg en obste
tricus zijn sporen reeds had verdiend in het medisch onderwijs aan het Athenaeum van
Amsterdam. 17
Het spoedige vertrek (1817) van Vrolik en het overlijden van Bonn in september van
het daaropvolgende jaar, vormen in de medische geschiedenis van de Maatschappij tot
Redding van Drenkelingen een cesuur die hier tevens als terminus ad quem gekozen
is. Inmiddels had de medische thematiek waarmee de Maatschappij in haar werkzaam
heden werd geconfronteerd, zich onder invloed van Bonn geleidelijk geïsoleerd en ten
slotte was zij geheel onder de exclusieve oordeelsbevoegdheid van de medici in het
bestuur van de Maatschappij gebracht. Daarna vergde het nog slechts een kleine stap
om deze medische deskundigheid ook organisatorisch herkenbaar te maken en te
markeren. Zo werd de nieuwe functie van 'consulent-bestuurder' gecreëerd, bestemd
voor de beide medici in het bestuur en bedoeld als 'schakelstation' tussen humanitaire
sociabiliteit en medisch-wetenschappelijke deskundigheid. Op deze wijze wist de
Maatschappij haar functioneren tevens te beschermen tegen een ongewenste medica
lisering en kon zij de hoogoplopende meningsverschillen die zich in de medische
wereld rond de vraagstukken van schijndood en verdrinking manifesteerden, buiten de
boezem van het bestuur houden. Geheel parallel aan deze ontwikkeling veranderde het
13 Zie vooral F. van der Breggen, 'Oratio in memoriam Andreae Bonn', Anna/es Academine Lugduno
Batavorum (1819-1820) 1-30, en verder de bijzonderheden en literatuur genoemd door Lindeboom,
Dutch Medica/ Biography (1984) c. 200-202. Over de rol van Bonn in het Genootschap ter bevordering
der Heelkunde, zie M.I. van Lieburg, 'Het Genootschap en de ontwikkeling van de genees-, heel- en
verloskunde (1790-1890)', in: K. van Berkel (red.), Spiegelbeeld der Wetenschap. Het Genootschap ter
bevordering van Natuur, Genees- en Heelkunde 1790-I 990 (Rotterdam, 1991) 59-118 en 162-177.
1-1
Zie over hem en de gaschemie van zijn tijd: H.A.M. Snelders, Het gezelschap der Hollandsche Scheikun
digen (Amsterdam, 1980).
15 M.H.C. Herminghuysen, Dissertatio-medica inauguralis de lacrimis (Leiden, 1769).
16 Zie G.A. Lindeboom, Dutch medica/ biography. A biographical dictionary of Dutch physicians and
surgeons (Amsterdam, 1984) c. 506-508.
17 Zie Lindeboom, Dutch medica/ biography (1984) c. 2106-2107 en de daargenoemde biografische
literatuur.
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karakter van het correspondentschap, waarvoor zich aanvankelijk hoofdzakelijk lo
kale prominenten aanmeldden: predikanten, burgemeesters en andere notabelen. In de
loop van de negentiende eeuw zou het aandeel van de vertegenwoordigers van de
medische beroepen in het corps van correspondenten toenemen, en ten slotte bestond
het geheel uit artsen.
Met dat alles is echter geenszins beweerd, dat de geschiedenis van de Maatschappij
tot Redding van Drenkelingen in het kader van de medische geschiedenis geen nadere
bestudering verdient. Daarvoor had de drenkelingenzorg te veel raakvlakken met de
gezondheidszorg en waren de opvattingen over schijndood en verdrinking te zeer
afhankelijk van medisch-wetenschappelijke inzichten. Eigenlijk is het zelfs verwon
derlijk dat de medische geschiedenis niet eerder als decor van de historische ontwik
keling van de Maatschappij is gekozen, vooral ook omdat verschillende geschiedschrij
vers van de Maatschappij van professie medicus waren. Teveel is de geschiedenis van
de Maatschappij beschreven als een hoofdstuk in de geschiedenis van het Nederlandse
genootschapswezen en te veel is de (techniek-)geschiedenis van de tabaksrookklisteer
leidraad geweest voor de beschrijving van hetgeen de Maatschappij op medisch terrein
zou hebben gepresteerd. 18
Hetzelfde kan trouwens worden opgemerkt over de mentaal-culturele en religieuze
component in de geschiedenis van de Maatschappij: twee aspecten die in samenhang
met de medische activiteiten zouden moeten worden bestudeerd. Op het terrein van
de schijndood kreeg de medicus immers al snel het aureool van halfgod aan wie de
macht over een tot territoor verbrede demarcatielijn tussen leven en dood, tijd en
eeuwigheid was toegewezen. 19 Vooral bij drenkelingen die een poging tot zelfmoord
hadden gedaan, was die religieuze rol van de hulpverlener van grote betekenis. 'Wie
zou niet beeven, maar ook, vervolgens den goedertierenheid Gods niet danken, op de
overweegingen dat onder deeze ongelukkigen niet minder dan elf geteld worden, die
in een' vrywilligen dood het einde van hunne ellenden zochten, die vervolgens een
ernstig berouw over hun misdryf toonden en in wier onderstand men edelmoedig heeft
voorzien?', schreef de secretaris van de Maatschappij betekenisvol in 1776. 20 Die rol
moet de oprichters van de Maatschappij ook voor ogen hebben gestaan, toen zij als
wens te kennen gaven 'niet alleen het tydelyk maar ook het eeuwig welzyn van veelen
onzer Landgenooten en Medemenschen te bevorderen'. 21 Aan de keerzijde van deze
medaille vindt men een toenemende angst om schijndood te worden begraven, een
schrikbeeld dat intensiveerde naarmate het succes bij de behandeling van schijndode
drenkelingen groter werd.22
Waar de tabaksrookklisteer ter sprake wordt gebracht, kan worden verwezen naar de vele studies die
R.A. Gorter aan deze behandeltechniek heeft gewijd. Zie met name R.A. Gorter, De tabaksrook-klisteer
voornamelijk als reanimator (Amsterdam, 1953).
19 Over dit thema vindt men belangwekkende gegevens in de pastoraal-geneeskundige literatuur, zoals ik
elders hoop aan te tonen.
20 Historie en Gedenkschriften (1778) 353.
21 Bekendmaking van 16 december 1767, zie Kool, Geschiedkundige beschouwing bijlagen 9.
22 Zie o.a. M. Patak, Die Angst vor dem Scheintod in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts (Zürich, 1967) en
R. Spruit, 'Duizend doden sterven. De angst voor schijndood', Spiegel Historiael 21 (1986) 444-449. In
de medische literatuur vindt men een schat aan gegevens in algemene en specifieke werken over de
semeiotiek (doodscriteria) en openbare hygiëne (begraven); zie bijvoorbeeld Ch.W. Hufeland, Verhan
deling over de onzekerheid des doods (Haarlem, 1 794) en E. Bochut, Verhandeling over de kenteekenen van
den dood en over de middelen om de té vroegtijdige begraving te voorkomen (Utrecht, 1850).
18
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De Maatschappij en de geneeskunde van de achttiende eeuw
Geplaatst tegen de bedoelde achtergrond van de algemene ontwikkelingen in de
geneeskunde gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw, sluit de oprichting
van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen ten eerste naadloos aan bij de
definiëring van nieuwe patiëntencategorieën die zo kenmerkend is voor het onderha
vige tijdvak in de medische geschiedenis. 23 Kinderen, bejaarden, soldaten, zeelieden,
prostituées, de 'gemeene man' en zoveel groepen meer bleven niet langer het object
van incidentele geneeskundige belangstelling, maar werden herkend als categorieën
waarvan de specifieke medische problemen direct verband hielden met hun sociale
kenmerken, en die derhalve met een meer gerichte medische belangstelling hun
voordeel konden doen. In de Nederlandse medische literatuur kan die ontwikkeling
worden afgelezen uit de verschijning van een lange reeks van specialistische hand- en
leerboeken, zoals de vertaling van Gerard van Swietens (1700-1772) verhandeling
over de 'ziekten die veelzints in de krygsheirleegers voorkomen' (1760)24, Lodewijk
Rouppe's (1729-1780) verhandeling over de ziekten der zeevarenden (1762)25, de
door Lambertus Bicker (1732-1801) in het Nederlands vertaalde 'raadgevingen voor
de gezondheid van de gemeenen man, van landlieden, enz.' (1764) van Samuel Auguste
André David Tissot (1728-1797)26, en de vertaling van Nils Rosén von Rosensteins
(1706-1773) handboek der pediatrie (1768). 27 In die reeks passen ook de medische
studies over gehangenen, gestikten en drenkelingen en tegen de achtergrond van die
belangstelling voor nieuwe 'doelgroepen' moet ook het bericht in De Philosooph van
24 augustus 1767 worden gezien, waarin de drenkeling als object van bijzondere
geneeskundige zorg werd aangewezen.
Een tweede aspect van de vroege geschiedenis van de Maatschappij dat oplicht tegen
de hier gekozen medisch-historische achtergrond, betreft de popularisering van me
dische kennis. Weliswaar was popularisering van kennis een belangrijke stimulans
voor de oprichting van de kunstminnende gezelschappen en geleerde genootschappen
in het algemeen28, maar voor de geneeskunde had deze ontwikkeling toch een bijzon
dere dimensie. Op 'de medische markt', waar professionele hulpverleners hun dagelijks
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Zie over de achttiende-eeuwse geneeskunde, behalve de algemene medisch-historische handboeken,
E.H. Ackerknecht, 'Medizin und Aufklärung', Schweizerische medizinische Wochenschrift 89 (1959) 2022; L. King, 'The debt of modern medicine to the 18th century', Journal American Medica/ Association
190 (1964) 829-832 en G. Mann, 'Medizin der Aufklärung', Marburger Universitäts Jahrbuch (19661967) 321-332.
G.L.B. van Swieten, Korte beschryving en geneeswys der ziekten, die veelzints in de krygsheirleegers voor
komen [ vertaald door Jacob van der Haar 1 (Amsterdam, 1760). Zie verder bij A.H.M. Kerkhoff, Over
de geneeskundige verzorging in het Staatse Leger (Nijmegen, 1976).
L. Rouppe, De morbis navigantium (als dissertatie Leiden, 1762, als monografie Leiden, 1764), een jaar
later vertaald onder de titel Verhandeling van de ziekten der scheepvaarenden (Hoorn, 1765). Zie verder
A.E. Leuftink, Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de l 8de eeuw (Zutphen, 1991).
S.A.[ A.D.] Tissot, Raadgeving voor de gezondheid van den gemeenen man, van landlieden, enz. (Rotterdam,
1764 ), een vertaling van Tissots Avis au peuple sur sa santé (Lausanne, 1761). Vgl. Historie en Gedenk
schriften (1772) 294.
M.J. van Lieburg, 'De introductie van Nils Rósen von Rosenstein's handboek der pediatrie in Nederland
(1768) door Eduard Sandifort', Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 45 (1977) 23-29.
Vgl. T. Dekker, 'De popularisering der natuurwetenschap in Nederland in de achttiende eeuw', Geloof
en Wetenschap 53 (1955) 173-188.

brood moesten verdienen, kon popularisering immers gemakkelijk een verstorende
factor worden. Zolang medische kennis hoofdzakelijk gericht was op de behandeling
van ziekten, waren de meeste medici terughoudend en voorzichtig ten aanzien van een
verruiming van de 'domestic medicine'. 29 Dat veranderde echter toen de geneeskunde
van de tweede helft van de achttiende eeuw bijzondere successen boekte op het terrein
van de preventieve geneeskunde, zoals de ontdekking van James Lind (1714-1794)
dat het gebruik van citrusvruchten scheurbuik kon voorkomen (1753) en de introductie
van de variolatie (de voorloper van de vaccinatie) ter voorkoming van de pokken. De
popularisering van medische kennis kon zich sindsdien met meer overtuiging richten
op 'het bewaren van gezondheid'. Naast de propaganda voor de oude Hippocratische
leefregel en de toepassing van eenvoudige medische middelen die al dan niet aan de
volksgeneeskunde waren ontleend, werd de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding nu
een nieuw arbeidsveld voor de beoefenaren van het medische beroep.
In het kader van deze 'Verlichtings-geneeskunde' wekt het minder verwondering dat
de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen zich in december 1767 tot het alge
mene publiek wendde met een vrij gedetailleerde beschrijving van 'de beste middelen
dien men tot het herstellen van een drenkeling kan en behoort in 't werk te stellen'.
Of deze Bekendmaking van de Maatschappij werkelijk zoveel opzien heeft gebaard als
de eerste directeuren en sommige geschiedschrijvers hebben gesuggereerd, staat ove
rigens nog te bezien. Het bericht over de gewenste behandelwijze van drenkelingen
was immers slechts één van de vele medische raadgevingen, waarmee het publiek werd
geconfronteerd in de spectatoriale geschriften, zoals De Philosooph, in de dagbladen
en op de talrijke affiches die in publieke gelegenheden waren aangeplakt.30 Veel
belangrijker zal de uitwerking zijn geweest van de berichten over spectaculaire red
dingen die de Maatschappij weldra op haar conto mocht schrijven. Het tumult rond
het ophalen van een drenkeling uit een van de Amsterdamse wateren, het soms
urenlange gevecht tegen de dood dat daarop volgde en de verrassende herleving van
de schijndode onder de handen van zijn of haar helper(s) moet voor de reputatie van
de Maatschappij en voor de verspreiding van haar idealen van oneindig groter bete
kenis zijn geweest, dan de publikaties die het geijkte pad volgden van de achttiende
eeuwse voorlichtingsliteratuur.
Een derde aspect van de vroegste geschiedenis van de Maatschappij dat vanuit een
medisch-historisch oogpunt opvalt, betreft de vakliteratuur die de auteur(s) van de
artikelen in De Philosooph en de (oprichters-)directeuren ter beschikking stond toen
zij in de loop van 1767 hun initiatief verder gestalte gaven. Bij de bespreking van de
eerste Bekendmaking zal dit reservoir aan medische kennis nog nader worden toege
licht; hier kan worden volstaan met de constatering dat de Maatschappij weliswaar
voor de organisatie van de drenkelingenzorg een moeilijk te overschatten betekenis
heeft gehad, maar dat van een innoverende rol op het terrein van de medische weten
schap de eerste anderhalve eeuw van haar bestaan geen sprake is geweest. Waar het
ging om verruiming en verdieping van de medische inzichten omtrent schijndood en
reanimatie volgde de Maatschappij, al dan niet op afstand en al dan niet met de nodige
reserves, hetgeen door anderen op dit terrein naar voren was gebracht.
,Y Vgl. W. Buchan, Domestic medicine (Londen, 1769) .
.lil Vgl. voor Nederland R.P.W. Visser, 'Arts en geneeskunde in de !Se-eeuwse algemene tijdschriften',
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 125 (1981) 792-794.
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Ten slotte laat de oprichting en vroege geschiedenis van de Maatschappij zich door
de medisch-historicus beschrijven in termen van een paradigma-wisseling, waarbij het
juridisch paradigma waarbinnen de drenkeling verstoken bleef van iedere hulp omdat
aan formele rechtsregels zou moeten worden voldaan, getransformeerd werd tot een
medisch-humanitair 'denkraam' waarin de omstanders tot een doelgerichte en ratio
neel gefundeerde hulpverlening werden aangezet. Zoals bekend begon deze actie op
instigatie van de baljuw en dijkgraaf van Amstelland, Abraham Calkoen. Op 15
januari 1767 nam hij in een Publicatie die door de rechterlijke macht in de buitenge
meenten van Amsterdam was ondertekend, stelling tegen het 'verkeerd begrip van de
ordres omtrend drenkelingen, (waardoor) verscheide ongelukkige menschen die
eenige tyd onder het water hebben geleegen, in plaatse van geholpen te worden,
alleenlyk op de wal werden gehaald, met de beenen in het water blyvende hangen,
waardoor alle hoop tot reddinge benomen word'. 31 Het nieuwe, medische kader werd
door de opstellers van deze Publicatie nader ingevuld door in een 'Advertissement' een
vijftal maatregelen te beschrijven die 'volgens het advis van verscheide voornaame
Doctooren' noodzakelijk waren 'tot reddinge van menschen die in het water gevallen
zynde, niet al te lang daarin geleegen hebben, schoon dezelve spraakeloos en zonder
eenige uiterlyke teekenen van leeven daaruit gehaald worden'.
Voor de directeuren van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen zou deze
paradigma-wisseling, of zo men wil, deze medicalisering van de drenkeling, gedurende
lange tijd speerpunt blijven van hun beleid. In het 'Voorstel van een middel tot
bestendigmaaking der Maatschappij, opgerecht tot redding van drenkelingen' waar
mee de directeuren op 26 november 1768 de financiële basis van de Maatschappij
probeerden te verstevigen32, werd deze wisseling operationeel gemaakt door aan te
geven dat de Maatschappij des te beter in haar opzet zou slagen 'naar maate de zaak
zelve meer bekend raakt; naar maate men beter onderrichting heeft van de beste
har.delwyze in diergelyke omstandigheden; naar maate men meerder word aangemoe
digd om die middelen in het werk te stellen; en eindelyk, naar maate men meerder
bevryd word van die ingeworteld vooroordeelen, welken voorheen belet hebben hier
aan ten spoedigsten en krachtdaadiglyk te arbeiden'. 33 Over medewerking van de
autoriteiten hadden de directeuren daarbij niet te klagen. Het lichtend voorbeeld van
de Amstellandse baljuw vond in snel tempo navolging in verschillende andere steden
en provincies van de Republiek34, en binnen enkele decennia slaagden de directeuren
erin een netwerk van correspondenten en comité's op te bouwen ter ondersteuning van
de idealen van de Maatschappij op lokaal niveau. Toch zou er meer dan een eeuw
verstrijken voor deze paradigma-wisseling was voltooid. Nog in 1872 besloot het
Geneeskundige Staatstoezicht op ruime schaal een provinciale verordening uit 1820
te verspreiden, tezamen met 'een exemplaar van de voorschriften voor de algemeene
en eerste behandeling van drenkelingen door hen, die geen genees- of heelkundige zijn,
.1 1 Kool, Geschiedkundige beschouwing(l854) bijlage 7 en de afbeelding bij De Booy, Grepen uit twee eeuwen
geschiedenis, 7.
'' Zie daarover W.P.R.A.Cappers, 'Lasten en baten rond het redden van drenkelingen. De financiële factor
binnen het Nederlandse vertoog over schijndood in de tweede helft van de l Se eeuw', Tijdschrift voor
Sociale Geschiedenis 17 (1991) 271-294.
·'' Kool. Geschiedkundige beschouwing, bijlage 8.
'➔
Zie de lijsten van 'Publicatien, plakkaten, bekendmakingen, enz.' bij Kool, Geschiedkundige beschouwing,
42-73en ...
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uitgegeven door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam',
aangezien de inspecteurs nog regelmatig werden geconfronteerd met 'de volksdwaling
dat drenkelingen met de beenen in het water moeten blijven liggen totdat de burge
meester met het voorval is bekend gemaakt'!35
Richtlijnen voor de behandeling van drenkelingen in 1767
Behalve een regeling voor de uitreiking van premies en de vergoeding van onkosten
die eventueel bij de hulpverlening aan drenkelingen waren gemaakt,bevatte de eerder
genoemde Bekendmaking van december 1767 ook een uitvoerig overzicht van de
middelen waarvan een heilzame uitwerking op de drenkeling mocht worden ver
wacht.36 Voor een juiste beeldvorming van de achttiende-eeuwse drenkelingenzorg
moet dit overzicht hier volledig worden geciteerd.37
'Eerstelyk. Het blaazen in het fondament (den aarsdarm),door middel van een
tabaks- of andere pyp,of een schede van een mes, waarvan de punt is afgesnee
den,of van een blaasbalg zelve,en hoe spoediger,sterker en aanhoudender dit
blaazen geschied, hoe beter het ook altoos zyn zal. Indien men een brandende
tabakspyp of een zogenaamde tabaksklisteerpyp (by Monsieur Steits in de
Runstraat te Amsterdam te bekomen) heeft, en dat men dus, in plaats van enkele
lucht of wind, den warmen en prikkelenden rook der brandende tabak in het
Iigchaam op kan blaazen, verdient zulks steeds den voorrang. Dit blaazen echter
in 't algemeen, op de eene of andere der gemelde wyzen, behoort steeds het
allereerste werk te zyn, en kan ook altoos zonder eenig tydverzuim overal
verricht worden, 't zy op een schuit, op het land aan den kant van 't water, in
steden en dorpen, op den steenen wal der straaten, of waar ook elders een
drenkeling het eerst wordt nedergelegd, terwyl men inmiddels in de
Tweede plaats,zoodra mogelyk,trachten moet het door en door nat,ja dikwyls
reeds yskoud en verkleumd ligchaam voorzichtiglyk droog en warm te maaken;
ten welken einde wederom verscheidene gemakkelyke middelen meesttyds te
vinden of te bekomen zyn, zoals byvoorbeeld het warme hemd en de onder
kleederen van een der omstaanders, een of meer wolle dekens voor 't vuur
gewarmd, warme asch van bakkers, brouwers, zout- en zeepzieders of van
andere fabrieken, warme beeste-vellen,vooral schaapen-vellen, ja eindelyk de
warmte van een maatig vuur, of de koesterende natuurlyke warmte van twee
Js Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezigt ... 1871
('s-Gravenhage, 1872) 286.
J 6 Kool, Geschiedkundige beschouwing, bijlage 9, hier geciteerd naar de spelling in de oorspronkelijke
uitgave, zie Historie en Gedenkschriften (1768) 11-14.
J 7 Nog altijd is het boekje van G. van Eysselsteijn, Die Methoden der künstlichenAtmung und ihreAnwendung
in historisch-kritischer Beleuchtung mil besonderer Berücksichtigung der Wiederbelebungsmethoden von
Ertrunkenen und Erstickten (Berlijn, 1912) de beste gids voor een nadere kennismaking met de medische
drenkelingenzorg. Zie verder A. Keith, 'Three Hunterian Lectures on the mechanism underlying the
various methods of artificial respiration, practised since the Foundation of the Royal Humane Society
in 1774', The Lancet (1909) 745-749, 825-828, 895-899; P.V. Karpovich, Adventures in artijicial
respiration (New York, 1953) welk boek voor de historische feiten echter weinig betrouwbaar is, en A.
Barrington Baker, 'Artificial respiration, the history of an idea ·, Medica/ History 15 (1971) 337-351.
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gezonde warme menschen, zich met den drenkeling te bed begeevende. Terwyl
men met het blaazen en verwarmen van den drenkeling onvermoeid en teffens
voorzichtig bezig is, kan het ook van zeer veel nut zyn, dat het ligchaam overal,
maar voornaamelyk langs den geheelen ruggengraat van het hoofd af tot aan het
onderlyf toe, sterk gewreeven word met warme wollen of andere doeken in
brandewyn nat gemaakt, of met zeer veel droog zout bestrooid. Men mag ook
gerustelyk een doek met brandewyn nat gemaakt, of eenig sterk vlug zout, gelyk
als de geest van amoniak-zout is, onder den neus houden, en de zyden des hoofds
daarmede vryven. - Met de veer van een pen in de keel en neus te prikkelen,
is insgelysk zeer raadzaam, doch wyn, brandewyn of eenige andere sterke drank,
met wat zout of iets anders dat prikkelen kan, vermengd, in de keel te gieten,
behoort nooit eerder te geschieden, dan nadat men eenig teeken van leven
bespeurd heeft; maar inzonderheid kan het ook van zeer veel nut zyn, dat een
der omstaanderen, zynen mond tegen dien des ongelukkigen drenkelings zet
tende, en met zyn eene hand de neusgaten toehoudende, terwyl hy met de andere
hand op de linker borst des drenkelings steunt, deszelfs longen onmiddelyk tracht
opteblaazen, ja wy oordeelen zulks van het eerste oogenblik af aan zo noodig
te zyn als het blaazen in den aarsdarm zelve. Men behoort ook, zo het mogelyk
zy, zonder uitstel, alle drenkelingen te doen aderlaaten, en best tapt men alsdan
het bloed uit een groote ader op den arm, of uit een strotäder zelve af.'
Vergelijkt men deze voorschriften met de vijf maatregelen die in het eerder genoemde
'Advertissement' van januari 1767 ter redding van drenkelingen werden opgesomd,
dan blijkt slechts één voorschrift daaruit ongewijzigd te zijn overgenomen, namelijk
de wrijving van het hoofd met geest van ammoniakzout of brandewijn, terwijl de
overige vier voorschriften belangrijk zijn gewijzigd en met verschillende nieuwe
middelen zijn uitgebreid.
Wat direct opvalt is de zware nadruk die door de opstellers van de Bekendmaking
op het gebruik van de tabaksrookklisteer werd gelegd. Terwijl in het 'Advertissement'
slechts sprake was van het opblazen van de darmen met behulp van een blaasbalg, een
tabakspijp of 'de schede van een mes waarvan de uiterste punt was afgesneden', gaf
de Maatschappij van het begin af aan blijk van een min of meer uitgesproken voorkeur
voor de inblazing van 'den warmen en prikkelende rook der brandende tabak'. 38
Wat de verwarming zelf betreft beperkte de Maatschappij zich in haar Bekendmaking
niet tot de behandeling van de drenkeling 'in een warm vertrek voor een groot vuur',
maar voegt zij er drie methoden aan toe die in de verdere geschiedenis van de
Maatschappij nog lange tijd onderwerp van discussie zouden blijven, namelijk het
gebruik van warme as uit bedrijven waar met ovens werd gewerkt, het wikkelen in
warme beestevellen en de koestering door natuurlijke warmte van twee gezonde
mensen, 'zich met den drenkeling te bed begeevende'. Het eenvoudige voorschrift uit
het 'Advertissement' om de drenkeling 'met wolle lappen of met borstels de borst en
buik en vrijven' is in de Bekendmaking gewijzigd in een wrijven van het gehele lichaam,
'maar voornaamelyk langs den geheelen ruggegraat van het hoofd af tot aan het
onderlyf toe'. De drenkeling ligt nu niet langer op de rug maar op de buik, en het
'' Gelet op de rijke literatuur over dit onderwerp (zie noot 18) zal de tabaksrookklisteer slechts summier
worden besproken.
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lichaamsdeel dat gewreven wordt heeft niet langer te maken met de bloedsomloop en
het maag-darmkanaal (borst en buik), maar met het zenuwstelsel (ruggemerg). Boven
dien wordt aanbevolen om bij het wrijven gebruik te maken van warme, in brandewijn
nat gemaakte of 'met zeer veel droog zout bestrooide' doeken. Ook wat de aderlating
betreft wijkt de Bekendmaking af van het 'Advertissement' door de oproep om, 'zo het
mogelyk zy, zonder uitstel alle drenkelingen te doen aderlaaten', in plaats van zich te
beperken tot de 'bloedryke lichaamen' zoals door de opsteller van het 'Advertissement'
werd aanbevolen. Als nieuwe bepalingen vindt men in de Bekendmaking de aanbeve
ling om de keel en de neus van de drenkeling te prikkelen, hetzij met de veer van een
pen hetzij, zodra 'men eenig teeken van leven bespeurd heeft', door het ingeven van
prikkelende stoffen opgelost in een alcoholische drank. Ten slotte geeft de Bekendma
king een enthousiaste aanbeveling van de mond-op-mond beademing, die de opsteller
'van het eerste oogenblik af aan zo noodig (oordeelde) te zyn als het blaazen in den
aarsdarm zelve'!
Zoals eerder gezegd ontleenden de oprichters van de Maatschappij de behandel
voorschriften van hun Bekendmaking aan de bestaande medische literatuur. Een deel
van deze voorschriften vindt men overigens al opgesomd in de bijdragen die Cornelis
van Engelen in De Philosooph van 24 augustus en 19 oktober 1767 had laten opnemen.
Als 'leidsman en borg in de meeste aanmerkingen, welke ik over dit onderwerp
voordrage', vermeldde Van Engelen daarin zelf de Franse medicus Isnard39, wiens
Mémoire sur la manière de rappeler les noyés à la vie in 1759 als prijsverhandeling van
de Academie van Besançon was uitgegeven40, en die in 1762 zijn ideeën over de
behandeling van drenkelingen opnieuw had geformuleerd in Le cri de l'humanité en
faveur des personnes noyés ou moyens faciles pour les rappeler à la vie.41
Voor wat betreft de voorschriften in de Bekendmaking van december 1767 noemde
Bonn in zijn historische terugblik bij gelegenheid van het zilveren jubileum van de
Maatschappij (1792) een tweetal publikaties, die 'niet nalaaten konden de oplettend
heid der geleerden en allen menschlievenden, tot een voor de samenleeving zo gewich
tig stuk nader te bepalen' en die dan ook door de oprichters van de Maatschappij
dankbaar waren benut. 42 Het ging hierbij om de 'Bedenkingen over de verstikkingen
en verstikten' (1758) van de Haarlemse medicus Jan Engelman (1710-1782)43, en om
de dissertatie 'de caussa mortis submersorum, eorumque resuscitatione, experimentis
et observationibus indagata' waarmee de latere Drentse geneesheer Jacobus Gummer
39
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Een nog niet eerder gesignaleerde Duitse vertaling van het artikel in De Philosooph werd in de Catalogue
of the Surgeon's Library (Washington) zelfs opgenomen onder de naam Isnard: 'Nöthige Regeln der
Vorsicht bey ertrunkenen Menschen. Aus einder holländischen Schrift 'Der Philosoph' betitelt', Berliner
Sammlung zur Beförderung der Arzneywissenschaften 1 (1768) 91-95.
Isnard. Mémoire sur la manière de rappe/er les noyés à la vie (Parijs, 1759) en idem, Heilsamer Unterricht
wie man Ertrunkenen auf die leichteste und sicherste Art wieder zum Leben verhelfen könne. Ein ?reis-Schrift.
Aus dem Franz. und mit eigenen Anmerkungen versehen. Welchem man noch bey gefüget Den im Jahre 1740
auf königlichen Befehl in ganz Frankreich kund gemachten Bericht wie man die Ertrunkenen wieder erwecken
könne (Stral3burg, 1760).
Isnard, Cri de /'humanité en faveur des personnes noyés au moyens faciles pour les rappe/er à la vie (z.pl.
1762), vgl. de onjuiste weergave bij De Booy, Grepen uit twee eeuwen, 9.
Historie en Gedenkschriften (1793) 869-908.
J. Engelman, 'Bedenkingen over de verstikkingen en verstikten', Verhandelingen Hollandsche Maatschap
pij van Weetenschappen te Haarlem 4 (1758) 386-472.

op 6 mei 1761 te Groningen tot doctor medicinae promoveerde. 44 De studie van
Engelman, die dankzij de opname in de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschap
pij van Weetenschappen te Haarlem in brede kring bekendheid kreeg, sloot direct aan
bij de publikaties die de beroemde medicus Albrecht van Haller (1708-1777) in de
jaren vijftig over de ademhaling en de verdrinking het licht had doen zien. Op grond
van deze inzichten verdedigde Engelman het gebruik van de tabaksklisteer, de kunst
matige ademhaling en de mond-op-mond beademing zoals ook de bijdrage van
Engelman en in de geciteerde Bekendmaking is terug te vinden.45 Gummer, wiens
dissertatie meer algemeen bekend werd door de Nederlandse vertaling die hij kort na
de oprichting van de Maatschappij het licht deed zien46, noemde met nadruk het
aderlaten en de tabaksklisteer, volgde Isnard in zijn advies om de drenkeling met
warme as, mest of zand te bedekken, maar keerde zich tegen het opblazen van de
longen, omdat dit voor de drenkeling eerder schadelijk dan voordelig zou zijn. In de
voorrede tot de Nederlandse vertaling liet Gummer overigens doorschemeren dat hij
met de behandeladviezen van de Maatschappij en vooral met de volgorde waarin die
werden opgesomd weinig tevreden was. Door de opvattingen over 'het stikken in water
... zoo veel mogelyk te beschaven en duidelijker te maken', hoopte hij zijn lezers te
overtuigen 'dat de middelen, die men gewoonlyk ter herstellinge hedendaags voorstaat,
in alle gevallen van geenen dienst konnen weezen, byzonderlyk niet in die orde in welke
zy aangeprezen zyn, en dat de gemelde middelen op die wyze den meesten tyd zelfs
schadelyk moeten worden'.
Het trio Isnard, Engelman en Gummer vormde slechts het topje van de ijsberg van
medische literatuur die de toentertijd terzake van schijndood en drenkelingenzorg de
geleerde wereld ten dienste stond. Voor zover het om buitenlandse publikaties ging
zouden de directeuren door hun contacten met geestverwanten en zustermaatschap
pijen in het buitenland spoedig op de hoogte worden gebracht van het bestaande
ideeëngoed. De pennevruchten van Nederlandse auteurs werden meestal direct toege
zonden, al dan niet voorzien van een opdracht waarin de loftrompet over de Maat
schappij werd gestoken.In de eerste decennia hadden de directeuren de gewoonte om
in de Historie en Gedenkschriften van de Maatschappij nauwkeurig verslag te doen van
de recente of oudere literatuur die hen onder ogen was gekomen. Een samenvattend
overzicht van alle relevante literatuur waarvan het bestuur in de loop der jaren kennis
had genomen en die grotendeels in de rijke bibliotheek van de Maatschappij kon
worden teruggevonden, leverde de directeur-consulent Jan Adriaan Kool (1794-1880)

-1-1 J. Gummer, Dissertatio inauguralis de caussa mortis submersorum, eorumque resuscitatione, experimentis
et observationibus indagata (Groningen, 1761 ). De universitaire belangstelling voor het verdrinkings
vraagstuk vereist nog afzonderlijk onderzoek. in samenhang met verwante medische thema's zoals
ademhaling en verstikking en met de juridische vragen rondom de dood. Vgl. J.H. Stolte, Dissertatio
inauguralis de morte sw,pensorum aliisque huc spectantibus (Groningen, 1766) en A. Ossewaarde, Dis
sertatio inauguralis dejure circa cadavera eorum, qui mortui inventi sunt (Utrecht, l 767), twee dissertaties
die hun sporen hebben getrokken in de vroege geschiedenis van de Maatschappij.
-15 Opmerkelijk is ook Engelmans beschrijving van een soort zuiger, waarmee de inademing kon worden
geregeld. "Ingevalle nog geen leven bespeurd wordt, zo leg een groot nat rond zuigleder op zyn borst,
en trek het op bij het touw dat door deszelfs midden steekt, en laat het dan weder zakken en boots zo
de in- en uitademing na.' Zie Engelman, "Bedenkingen over de verstikkingen en verstikten', 435 .
.. ,, J. Gummer, Verhandeling over het stikken der drenkelingen, en de herstellinge der verdronkene, uit proeven
en waarnemingen opgemaakt (Groningen, 1768).
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in zijn Geschiedkundige beschouwing uit 1854.47 Een weergave en bespreking van deze
lijst is hier uiteraard overbodig; alleen voor zover de lectuur van deze geschriften
sporen heeft achtergelaten in de werkzaamheden van de Maatschappij zal van de
desbetreffende studies nog melding worden gemaakt.
De ondervinding als leermeester van de Maatschappij
Opzettelijk zijn in het voorgaande Advertissement en Bekendmaking uitvoerig geciteerd
en onderling vergeleken, omdat daaruit overduidelijk blijkt hoe verwarrend de instruc
ties waren waarmee het publiek werd geconfronteerd. Van het begin af aan bestond
er op tal van punten onzekerheid, zowel ten aanzien van de vraag of het bedoelde
middel geschikt was voor het herstel van de drenkeling als ten aanzien van de vorm
waarin en de wijze waarop de verschillende middelen moesten worden toegediend.
Naarmate de vraagstukken betreffende de schijndood en de behandeling van drenke
lingen en verstikten steeds intensiever bediscussieerde themata werden in de nationale
en internationale medische literatuur, en naarmate het scala van aanbevolen middelen
verder uitbreidde, nam deze verwarring alleen nog maar toe.
Deze discussie laat zich binnen het kader van deze bijdrage onmogelijk samenvat
ten, zelfs niet op hoofdpunten of in hoofdlijnen. Voor de medische geschiedschrijving
van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vormt dit echter geen onoverko
melijk bezwaar, omdat moet worden vastgesteld dat de Maatschappij ondanks al deze
discussies een opmerkelijke consistentie, zo men wil hardnekkigheid aan de dag heeft
gelegd in de propaganda van hetgeen naar haar overtuiging de beste behandeling was.
Grofweg zou men de medische geschiedenis van ruim twee eeuwen drenkelingenzorg
onder de hoede van de Maatschappij kunnen verdelen in slechts een drietal periodes,
namelijk het tijdvak van 'de opwekking van levensgeesten', het tijdvak van de kunst
matige ademhaling i.c. van de methode Silvester en het tijdvak van de mond-op-mond
beademing. Gedurende de eerste eeuw van de geschiedenis van de Maatschappij was
de opwekking van de levensgeesten van de schijndode de leidende gedachte achter de
voorschriften die werden uitgegeven; voor de manuele en instrumentele methodes van
kunstmatige ademhaling kan globaal de periode 1850-1950 worden aangewezen,
terwijl de mond-op-mond beademing pas in de laatste decennia als de algemeen
erkende behandeling van drenkelingen en verstikten wordt gepropageerd.48
Gedurende het eerste tijdvak ging het om een pakket van maatregelen dat, afgezien
van de veranderingen in volgorde, de wisselingen in accenten en de modificaties van
de verschillende technieken, in feite bijna een eeuw lang onveranderd bleef. Bij de
bewerking van de gegevens van de bijna 2500 reddingen die in de jaren 1767-1833
door de Maatschappij werden bekroond, kwam de eerder genoemde medicus Kool in
1834 tot een tiental vaste 'ingediënten' op het therapeutisch menu van ruim 65 jaar
drenkelingenzorg onder toezicht van de Maatschappij, namelijk (1) de toepassing van
de tabaksklisteer, (2) de koestering 'door één of meer bijliggende en zich ontkleed
4' Kool, Geschiedkundige beschouwing, 14-41 en de 'catalogus van werken over de drenkelingen, schijn
dooden, levend begraven, enz.', 107-126.
48 Zie over de lange voorgeschiedenis van deze methode: I. Bartels, Die Geschichte der Mund-zu-Mund
Beatmung (Düsseldorf, 1967).
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hebbende personen', (3) de verwarming van de drenkeling, (4) het zetten van een
lavement (behalve van tabak), (5) de wrijving, (6) het schudden, (7) de luchtinblazing
in de longen of (bij uitzondering) in de anus, (8) de aderlating, (9) de ingieting van een
geneesmiddel en (10) de toediening van 'een braakmiddel in den strengen zin des
woords'. 49 Bij de statistische bewerking van de gegevens van de 2658 geredde schijn
doden uit de de periode 1767-1861 voegde de secretaris van de Maatschappij, R.A.
Gorter, daar nog het borstelen, de prikkeling, het druppelbad en de (manuele) kunst
matige ademhaling als afzonderlijke categorieën van behandeling aan toe.50
Al deze behandelwijzen vindt men uitvoerig beschreven in de rijke casuïstiek die door
de Maatschappij bijeen werd gebracht in de reeks Historie en Gedenkschriften van de
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, bestaande uit zes delen met ruim twee
duizend beschrijvingen van reddingen die in de jaren 1767 tot 1817 werden bekroond.
In tegenstelling tot de Tabellarische overzigten over alle gevallen van schijndode dren
kelingen, gestikten en gehangenen waarmee Kool de documentatie van de Maatschappij
heeft verrijkt, leveren de Historie en Gedenkschriften een niet zelden dramatisch relaas
van de angst en vertwijfeling, de afmatting en volharding, de hoop en verwachting, de
teleurstelling en vreugde die zich gedurende een halve eeuw rond de drenkeling hebben
afgespeeld.
Als proeve van deze aaneengeregen dramatiek kan het slot worden geciteerd van
de beschrijving van de redding door een chirurgijn van zijn eigen dochter, waarover
de secretaris schreef: 'Dit geval vertoont ons weder het treffende tafereel van een vader,
die met siddering beschouwt hoe de dood hem een teêrgeliefden spruit, wreedaardig
poogt te ontrukken; die hem met onverzaagdheid te keer gaat, en niet ophoudt hem
te bevechten, voor hy, onder den zegen des Almagtigen, hem heeft overweldigd en
genoodzaakt zynen prooi terug te geeven.' 51 De vertaling van sommige gedeelten in
het Frans, Duits en Engels vormen het beste bewijs dat men ook in het buitenland
gefascineerd werd door het tableau dat in deze Historie en Gedenkschriften van de
Nederlandse drenkelingenzorg werd geboden. 52 Meer poëtische naturen vonden in de
verslagen van de Maatschappij een onuitputtelijke bron van inspiratie, zoals de speciale
gedichtenbundel van het Dicht- en Kunstlievende Genootschap onder de zinspreuk
'Studium Scientiarum Genitrix' te Rotterdam ons laat zien.53
Voor de Maatschappij zelf was de uitgave van de Historie en Gedenkschriften een
krachtig propaganda-middel, waarin het 'ingekankerd vooröordeel, even zo ingeworZie Kool, Tabellarisch overzigt (1834) 7, in gewijzigde volgorde geciteerd.
50 R.A. de Gorter, 'Behandelingwijze van 2658 geredde schijndoden (1767-1861)', Het Reddingswezen 41
•9

(1952) 27-30.

5 1 Historie en Gedenkschriften (1769) 116.
5' Geschichte und Urkunden der im Jahre 1767 zur Rettung der Ertrunkenen zu Amsterdam errichteten
Gesel/schaft (Hamburg, 1769); Histoire et Mémoires de la Société formée à Amsterdam en faveur des noyés
(Amsterdam, 1768-1781) en Memoirs of the Society instituted at Amsterdam in favour of drowned persons
jór the years 1767-1771 (Londen, 1773).
53 'Prijsverzen behelzende de Nederlandsche Maatschappij tot Redding van Drenkelingen', in: Werken en
prijsverzen van het Dicht- en Letterlievende Genootschap onder de spreuk: Studium Scientiarum Genitrix
(Rotterdam, 1794) 1-70. Vgl. M.J. van Lieburg, 'De geneeskunde en natuurwetenschappen binnen de
Rotterdamse genootschappen uit de ! Se eeuw', Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuur
wetenschappen, wiskunde en techniek 1 (1978) 14-22 en 124-143, i.h.b. 17-18.
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teld en moeijelyk uitteroeijen als de kanker zelve'54, aanhoudend werd bestreden en
de vereiste behandelwijzen op grond van de geboekstaafde successen werden aange
prezen. Wat het eerste betreft waren het rollen over een ton en het ophangen aan de
benen de meest gelaakte handelingen waarop 'het gemeen' een drenkeling gewoonlijk
tracteerde. Zo deden de Rotterdamse medicus Evans en zijn chirurgische collega
Maaskant eind november 1768 aan directeuren verslag van hun optreden bij een
dronken man die in de Glashaven was beland en door omstanders vervolgens op een
ton was gerold. Slechts met de grootste moeite hadden zij de drenkeling uit handen
van de omstanders weten te bevrijden. Een behandeling volgens de regelen der kunst
mocht echter niet meer baten: de drenkeling overleed na 'zowel van boven als onder'
bloed te hebben geloosd. Deze ervaring hadden Evans en Maaskant er nogmaals van
overtuigd 'hoe gevaarlyk het worden kan de drenkelingen op een ton te rollen. Het is
maar te beklaagen dat deeze behandeling, door alle kundige lieden, met zo weinig
vrucht wordt afgekeurd. En hierüit blykt tevens, hoe het gemeen niet ligtelyk of spoedig
te geneezen is van vooroordeelen, welken op aêloude gebruiken gegrond zyn. Nog
onlangs wierd, mede te Rotterdam, een jongeling voor dood uit het water gehaald, doch
welhaast eenige flaauwe tekeken van leven geevende, en in de handen geraakt van
lieden, door een' onkundigen en woesten yver vervoerd, zouden deezen, door het hevig
rollen op een ton, hém als beulen hebben omgebragt, indien niet de Heer Bezoet,
apotheker, dien ongelukkigen gered had door hem, met geweld, aan dit soort van
straföeffening te ontrukken, en hem op een gevoegelyker wyze te behandelen.'55 Dit
voorbeeld zou met tientallen andere kunnen worden uitgebreid, die alle laten zien hoe
diepgeworteld de gedachte was dat een drenkeling reeds geholpen zou zijn wanneer
men slechts het water uit zijn longen en maag verwijderd had.
Met instemming werd daarentegen gereageerd op de adequate toepassing van
hetgeen in de Bekendmaking werd aanbevolen. De eerste drenkeling die in de annalen
van de Maatschappij werd beschreven was een loodwitmakersknecht die pas 'eenigen
tyd' nadat hij te water was geraakt was opgehaald en vervolgens behandeld was door
een zekere Jan ter Steeg, die - geheel conform de pas verschenen regels van de
Maatschappij - 'hem eene lange poos door de schede van een mes, waarvan de punt
was afgesneeden, in het fondament blies', met als resultaat dat hij 'eindelyk (begon)
water over te geeven, waarop hy, na eenige zuchten, in een luidruchtig gehuil verviel,
en eindelyk door middel van een aderlaating volkomen herstelde'.56 Het tweede geval
betrof een oude vrouw die voor dood uit het water was gehaald. Een Goudse schipper
bracht haar daarna 'het einde van een aangestoken tabakspyp in het fondament, en den
kop van deeze pyp in den mond neemende, blies hy, tot dezelve geheel was uitgerookt,
zonder eenige zichtbaare uitwerking; doch hetzelve nog eens hervattende, begon deeze
vrouw zich te beweegen, en geraakte welhaast in staat van naar huis gebragt te kannen
worden'. 57
De beslistheid waarmee de Maatschappij de inblazing van lucht en tabaksrook in
de darmen verdedigde en de instemming waarmee zij daarover verslag deed in de
Historie en Gedenkschriften, steekt nogal af tegen de toenemende aarzeling en groei
ende voorzichtigheid waarmee de toepassing van sommige andere middelen werd
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57 Historie
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voorgesteld. Een voorbeeld daarvan levert een tot de verbeelding sprekende methode
als de koestering, die trouwens ook buiten de verslagen van de Maatschappij de nodige
aandacht kreeg. 58 De eerste keer dat de koestering in de Historie en Gedenkschriften
werd vermeld, betrof het tragisch geval van een herhaalde zelfmoordpoging te Rot
terdam, waarbij een chirurgijn de vrouw behandelde 'door haar tabaksrook in te
blaazen en by haaren man in een warm bed te leggen'. 59 Daarna duikt deze methode
weer op in het verslag van de redding van een tienjarig jongetje, dat hier tevens als
algemeen voorbeeld van de verslaggeving in de Historie en Gedenkschriften kan worden
geciteerd.
Het kind was door zijn helper over de schouder naar huis gebracht, 'zodat het
hoofd, de handen en armen achter over zyn rug hingen. Onder dit overbrengen
liep de drenkeling nog eenig water uit den mond; doch wanneer hy thuis gebragt
wierd, zynde des namiddags ten vier uuren, bemerkte men geen tekens van leven
meer. Men stelde echter alle middelen, in deeze omstandigheden gebruikelyk,
te werk, als het verwarmen voor een groot vuur, het wryven met brandewyn en
droog zout, en het inblaazen van tabaksrook. Men opende hem den strotäder,
en tapte 'er omtrent vyf oncen zwart bloed uit, waarmede dit ophield; ook deed
men hem nog een aderlaating op den arm, daar echter geen bloed op volgde.
Twee grove en zwaare menschen gingen met den drenkeling te bedde leggen,
dien zy tusschen hun beiden, wel drie kwartier uurs, geduuriglyk wreeven; zelfs
lag een van hen zyn mond op dien van het kind, daar sterk in blaazende, doch
alles vruchteloos; alleenlyk zag men dat het nu en dan een weinig kwyl en slym
loosde. Eindelyk, na twee uuren arbeids, verklaarde hy, die het bestier tot nu toe
op zich genomen had, dat het kind dood en 'er niets meer aan te doen was, waarop
men hetzelve een schoon hemd aantrok en op stroo lag.' Het geval kreeg
overigens nog een leerzaam vervolg toen iemand twee uur later alsnog tekenen
van leven bespeurde! Even later sprongen zelfs de openingen in de aders, waar
door 'het fris-roode bloed in zulk een menigte was uitgevloeid, dat' er het geheele
hembd door nat geworden, en 'er zelfs een groote plas door het stroo en onder
laagen heen gedropen was'. Een half uur later werd het kind echter stijf, 'en
hiermede had ook alle hoop een einde'. 60
Voor de Maatschappij zelf betekenden de Historie en Gedenkschriften méér dan alleen
een boeiende verzameling casuïstiek waaruit ook praktische lering kon worden getrok
ken. Wat het experiment was voor de geleerde genootschappen was de ervaring voor
de Maatschappij. Waar de Ratio nog veelal ontbrak moest de Maatschappij tot Redding
van Drenkelingen het hebben van de Experientia, de tweede pijler van de wetenschap
08 Zie met name het bekende relaas over de Rotterdamse medicus Lambertus Bicker, die voor de ogen van
een toegestroomd publiek werd gekoesterd door de natuurlijke warmte van zijn dochter Hermina
Christina, nadat hij als drenkeling uit de Schie was gehaald. Vgl. E.C. van Leersum, 'Een vergeten
methode tot het bijbrengen van drenkelingen', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 54 (1910) II,
1544-1548, aangevuld door A. Niemeyer, 'Een vergeten methode tot het bijbrengen van drenkelingen',
idem 54 (1910) II, 1780-1781 en E. Arrias, 'Vergeten en te vergeten methodes tot het bijbrengen van
drenkelingen·, idem 54 (1910) II, 2203-2204.
09 Historie en Gedenkschriften (1768) 28.
611 Historie en Gedenkschriften (1769) 147-148.
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in de achttiende eeuw.61 Zo bezien vormen de Historie en Gedenkschriften de pendant
van de verhandelingen van de geleerde genootschappen en van de periodieke medische
literatuur in het opkomende tijdschriftwezen van de achttiende eeuw.62 Door het
bijeengaren van de ervaringen die bij de vele honderden reddingen van drenkelingen
waren opgedaan, hoopte de Maatschappij uiteindelijk een solide basis te kunnen geven
aan de behandelingsstrategie die zij verdedigde.
Deze 'proefondervinding' liet de Maatschappij herhaaldelijk opwegen tegen de
theoretische overwegingen waarmee zij werd geconfronteerd. Een voorbeeld daarvan
levert het verslag in de Historie en Gedenkschriften van 1778, waarin de verdediging
van de Fransman Pia tegen de kritiek van zijn collega Antoine Portal (1742-1832) op
het gebruik van de tabaksklisteer werd gerefereerd. 63 'Wy hebben', aldus directeuren,
'het bericht des laatsten niet gezien, echter moet het ons ten uitersten bevreemden, dat
hy een middel afkeurt, welks nuttigheid door een verbaazende menigte van dagelyk
sche ondervindingen, door de gewigtigste getuigenissen en gegrondste redenen, ten
vollen is bevestigd. Dikwyls zyn 'er gevallen waarïn byzondere begrippen niet minder
te laaken zyn, dan algemeene vooröordeelen. Gelukkig, ondertusschen schynt hier
weinig gevaar te weezen dat eenige onderstellende redeneeringen of verkeerde gevolg
trekkingen het zullen winnen van een gebruik, hetgeen door de ontegenzeggelykste
proeven wordt gewettigd.'64
Evaluatie van de opgedane ervaringen leidde telkens op verschillende punten tot een
bijstelling van de behandelingsadviezen, zonder dat dit door theoretische overwegin
gen werd onderbouwd of gelegitimeerd. Zo was het openspringen van de aders op de
plaats waar tijdens de behandeling het lancet van een chirurgijn zijn werk had gedaan,
één van de bijkomende redenen waarom de Maatschappij steeds terughoudender werd
met de propaganda van de aderlating bij drenkelingen.65 Vooral vanwege de verve
lende ervaringen die bij de koestering van geflebotomeerde drenkelingen waren op
gedaan, werd aan de nieuwe Bekendmaking van 1779 de oproep toegevoegd om toch
vooral 'het laatgat' van de drenkeling goed te verzorgen alvorens men met de toedie
ning van de natuurlijke warmte een begin maakte. In de Historie en Gedenkschriften
werd dit gevaar nog eens extra onderstreept door de gekaderde weergave van het
verslag van de Zwolse medicus Hendrik Stolte, welk relaas volgens de directeuren
tevens liet zien hoe het publiek vaak 'met te veel drifts en daardoor te onbezonnen'
handelde. Stolte beschreef daarin hoe 'een opgevischte en door de aangewendde
middelen gedeeltelyk bygekoomen drenkeling in een gewarmd bed was gelegd, wan
neer zich twee jonge en naakte menschen met den drenkeling onder de dekens
begaven, en door de al te wel meenende omstanders, rykeleyk met dekens en kussens
overladen wierden. De heelmeester, of die dien post bekleedde, was achteloos genoeg
01
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Vgl. onder andere R. Hooykaas, Rede en ervaring in de natuurwetenschap der XVII/e eeuw (Amsterdam
1946).
Zie C.C. Delprat, 'De geschiedenis der Nederlandsche geneeskundige tijdschriften van 1680 tot 1857',
Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde 7 (1927) 1-114 en meer algemeen M.J. van Lieburg, 'De
Nederlandse medische tijdschriften en de wetenschappelijke geneeskunde 1840-1870', in: D. de Moulin
(red.), Kracht en Stof De introductie van moderne natuurwetenschappelijke denkwijzen in de geneeskunde,
zoals blijkt uit de Nederlandse medische vakbladen 1840-1870 (Amsterdam, 1985) 1-18 en 121-123.
Zie P.N. Pia, Détail des succès de /'etablissement que la Ville de Paris a fait en faveuer des personnes noyées
(Parijs, 1776-1777) en A.Portal, Rapport . .. sur les effets des vapeurs méphistiques (Parijs, 1775).
Historie en Gedenkschriften (1778) 347-348.
Vgl. Historie en Gedenkschriften (1778) 354 en (1780) 5.
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de geöpende aderen aan den hals en arm niet behoorlyk te bezorgen, of de te bedlig
gende helpers hieräan niet te herinneren. Deeze laatsten, de wryvingen aan het ver
warmd ligchaam voortzettende, bespeurden wel ras dat zy geheel nat wierden, 't welk
zy aan vochten door den keel geloosd toeschreven. Dan, door de broeijing van het bed,
zelve op het punt gebragt van te bezwyken, redden zy naauwlyks hun eigen leven, door
zich uit het bed te begeeven, zwemmende, om dus te spreeken, in hun eigen zweet en
in het bloed van den tusschen hun dood gevloeiden drenkeling. De benaauwdheid door
deeze helpers in het bed doorgestaan, was voor hun onbeschryflyk, zynde zy, gelyk zij
voor onze vergadering betuigden, nog eenige dagen daarvan onpaslyk geweest.'66
Aan de keerzijde van deze ontwikkeling stonden de behandelwijzen waarvoor op
grond van de opgedane ervaringen een steeds belangrijker plaats werd ingeruimd. Dit
was bijvoorbeeld het geval met de schudding, een handelwijze die de Maatschappij
aanvankelijk te vuur en te zwaard bestreed omdat zij door het publiek als rechtvaar
diging van het tonrollen kon worden opgevat. Maar ook hier bleek de ondervinding
een goede leermeester, zoals de directeuren moesten vaststellen na lezing van het
verslag over de behandeling van een vierjarig meisje dat in oktober 1768 te Harlingen
uit het water was gehaald en door haar helper voor dood naar huis was gebracht.
'Naauwlyks binnen de poort gekomen zynde, ontmoette hy den chirurgyn Jan Schoone
beek. Deeze draaide het kind met den buik naar beneden, en lag de voeten op de
schouders van den gemelden man, terwyl hy-zelf het hoofd ondersteunde. In deeze
gestalte bragten zy het kind, onder eene geduurige sterke schudding by deszelfs ouders.
De chirurgijn Schoonebeek liet met dit schudden wel een halfuur aanhouden, door vier
manspersonen, welken elkanderen afwisselden. Hierop loosde het meisje eenige zuch
ten, gaf een weinig slym over, kwam weder tot haare kennis, en begon te schreijen.
Men lag haar in een warm bed, zonder eenige andere middelen te gebruiken, hetgeen
van een volkomen herstelling is gevolgd.'67 Uiteindelijk zou 'het behoorlijk, zacht en
met omzigtigheid schudden' door de Maatschappij zelfs officieel als een 'gepast
hulpmiddel' worden aanbevolen.68
De Maatschappij en het medisch debat in de jaren zestig en zeventig
De constatering dat de experientia het kompas was waarmee de Maatschappij haar
koers in de verwarrende wereld van de achttiende-eeuwse drenkelingenzorg bij voor
keur bepaalde, stond natuurlijk in nauw verband met de eerder beschreven distantie
die de directeuren ten opzichte van de medisch-wetenschappelijke discussies over
schijndood en reanimatie wilden bewaren. Toch mag daar allerminst uit worden
opgemaakt, dat de directeuren geen of onvoldoende belangstelling aan de dag zouden
hebben gelegd voor hetgeen door anderen over het verdrinkingsvraagstuk naar voren
werd gebracht. Uit de notulen en Historie en Gedenkschriften valt duidelijk af te lezen
dat het bestuur van de maatschappij nauwkeurig kennis nam van de afwijkende of
nieuwe opvattingen betreffende de behandeling van schijndoden waarover in de
Nederlandse of buitenlandse literatuur, de verslagen van de buitenlandse zusterorga6" Historie en Gedenkschriften (1784) 205-207 en 332-340.
67 Historie en Gedenkschriften (1768) 36.
6' Vgl. J.A. Kool, Opmerkingen omtrent den toestand en de behandeling van drenkelingen (Amsterdam, 1834)
47-48.
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Het met een pijpje toebrengen van tabaksrook in de longen
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nisaties en ook in de rapportages van de correspondenten melding werd gemaakt. In
alle gevallen was deze belangstelling evenwel passief, en gaf zij gedurende de eerste
halve eeuw van de Maatschappij slechts bij uitzondering aanleiding om de behande
lingsstrategie in overleg met - later: of op aanwijzingen van! - de medici in het
bestuur te wijzigen. Een aardige illustratie van deze grondhouding vindt men in de
reactie van de directeuren op de aanbieding door de Haarlemse medicus en natuur
onderzoeker Martinus van Marum (1750-1837) van diens Bedenkingen en proefneem
ingen tot verbetering der middelen ter redding van drenkelingen (1793), waarin hij de
toediening van zuurstof bepleitte. 69 Als antwoord verklaarde de Maatschappij graag
bereid te zijn tot 'een onpartijdige voorstelling' van de opvattingen van de auteur, maar
zich te zullen onthouden van een oordeel 'om niet den schyn te geeven, alsof
zy den welmeenenden yver van zo geleerde en ervarene mannen wilde berispen'. 70
De eerste afwijkende geluiden over de behandeling van drenkelingen kwamen ove
rigens uit de gelederen van de Maatschappij zelf! In Utrecht had zich namelijk het
Heelkundige Genootschap onder de Zinspreuk 'Juvenes Diligentia Discunt' (opgericht
in 1761) opgeworpen als corresponderende instantie voor de Utrechtse verdrinkings
gevallen die bij de Maatschappij voor beloning zouden worden voorgedragen. Een
dergelijke constructie, waarbij een lokaal genootschap de taak van correspondent op
zich nam, zag de Maatschappij niet als bezwaar, zodat de schijndood en verdrinking
al snel een druk besproken thema binnen het Heelkundige Genootschap werd. 71 In
1769 werd deze expertise neergelegd in een Kort vertoog over 't gebruik der hulpmid
delen, dienende tot redding der drenkelingen, dat een stellingname bevatte tegen de
voorschriften die de Maatschappij in de Bekendmaking van 1767 had gepubliceerd.
Naar de mening van de Utrechtse heelmeesters moest het inblazen van lucht een hogere
prioriteit worden gegeven en moest er, op grond van fysiologische overwegingen, ook
een vaste volgorde in de behandeling worden aangebracht, 'naamelyk: het afdroogen
van het ligchaam, de bronchotomie of het openen der luchtpyp, het inbrengen van
nieuwe lucht of tabaksrook in den mond, de wryvingen, het inblaazen van rook met
de tabaksklisteerpyp in het fondament, de aderlaating, en de algemeen de verwarming
van het ligchaam'.72
De inblazing van lucht in de longen was een methode die ook in de eerste Bekendmaking
van de Maatschappij al werd genoemd, zij het niet met het enthousiasme waarmee
bijvoorbeeld het gebruik van de tabaksklisteer werd aangeprezen. Maar van een
bronchotomie (eigenlijk: tracheotomie of strotsnede) zoals de Utrechtse heelmeesters
die voorstelden, wilden de directeuren beslist niet weten. Een dergelijke ingreep
vereiste immers een chirurgische vaardigheid, die van het grote publiek waarop de
Maatschappij zich als regel richtte, niet kon en niet mocht worden verlangd.73 Dit
69 M. van Marum, Bedenkingen en proefneemingen tot verbetering der middelen ter redding van drenkelingen
(Haarlem, 1793).
70 Historie en Gedenkschriften (1793) 608-609.
71 Historie en Gedenkschriften (1769) 70-72.
Kort vertoog over 't gebruik der hulpmiddelen, dienende tot redding der drenkelingen; uitgegeven door een
gezelschap van Utrechtsche Heelmeesters onder de Zinspreuk 'Juvenes Diligentia Discunt" (Utrecht, 1769).
73 Dit was overigens ook de mening van de Utrechtse heelmeesters, zie Kort vertoog over 't gebruik der
hulpmiddelen, 27-28.
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criterium, dat los staat van een inhoudelijke beoordeling, was van meet af aan voor
directeuren van doorslaggevend belang bij de beoordeling van allerhande nieuwe
methoden en technieken voor de behandeling van schijndoden. Om deze reden re
ageerden de directeuren in 1780 afwijzend op de 'uiterste redmiddelen' die door de
Duitse medicus Johann Peter Brinckmann (1746-1785), in navolging van zijn Deense
collega Philipp Gabriel Hensler (1733-1805)74, waren beschreven in een studie waar
van in 1778 de Nederlandse vertaling was verschenen.75 Deze remedia ultima waar
onder het 'sterk borstelen' achter te oren, het zetten van droge of bloedige koppen, het
prikkelen van de voetzolen door middel van naalden of door het slaan met brandnetels,
het branden van de linkerkant van de borst, 'voornamelyk de tepel deezer zyde' omdat
die een 'zonderlinge gevoeligheid' bezat en dus ook 'eene grooter prikkeling' zou
geven, maar bovenal 'het inspuiten van laauw water in de halsäder', waren stuk voor
stuk handelingen die moeilijk in een Bekendmaking van de Maatschappij konden
worden aanbevolen.76
Eenzelfde reactie gaf de Maatschappij twee jaar later naar aanleiding van een
publikatie over 'de schijnbaar gestorvenen' (1779) van de hand van Jacob Voegen van
Engelen (1755-1795 ?), die zich als redacteur van de Genees-, Natuur- en Huishoud
kundige Jaarboeken en het Genees-, Natuur- en Huishoudkundige Kabinet vaker met de
zorg voor drenkelingen en verstikten had ingelaten.77 In deze bundel volgde Van
Engelen de vérgaande behandelingsvoorstellen van de Franse medici Joseph Jacques
de Gardane en Michele Troja (1747-1827)78, waaronder in navolging van John Hun
ters (1728-1793) 'Proposals for the recovery of persons apparently drowned' (1776)
met name het gebruik van electriciteit werd genoemd.79 Noch het gebruik van elec
triciteit noch de 'chirurgia infusoria of inspuitende heelkunde' noch 'het branden der
linker tepel' konden echter genade vinden in de ogen van de Maatschappij, omdat zij
van oordeel bleef 'dat dezelve om het gevaar niet dan door een kundige en geoeffende
hand mogen toegediend worden'.80 In één adem keurden directeuren ook het voorstel
af van Gottfried Albert Kohlreiff, 'een candidatus theologiae die zich op de natuur
kunde heeft toegelegd' en die meende dat het laten samenvalen van de longen (pneu
mothorax) door het openen van de borstkas een ideaal middel was om de door waterig
7 -1 Ph.G. Hensler, Anviisning paa de al/ervigtigste Redningsmid/,er (Altona 1770), bekender in de Duitse
vertaling Anzeige der hauptsächlichsten Rettungsmittel derer, die auf plötzliche Unglücksfälle leb/os gewor
den sind (Altona, 1770).
75 J.P. Brinckman, Bewys der mogelykheid dat 'er menschen levendig kunnen begraaven worden. Nevens de
aanwyzing hoe men dergelyke voorvallen kunne verhoeden. Alsmede de middelen, waardoor verdronkenen
enz. in het leven kunnen hersteld worden (Amsterdam, 1778) .
76 Historie en Gedenkschriften (1780) 24-27.
77 J. Voegen van Engelen, Verhandelingen over de schijnbaar gestorvenen (Leiden 1779). Zie over hem G.A.
Lindeboom (red.), Dr. J. Voegen van Engelen. De Surinaamsche Artz 1786-1788 (Amsterdam, 1981)
X-XVI.

78 Zie J.J. de Gardane, Avis au peuple sur les asphyxies au morts apparentes (Parijs, 1774), zijn 'Recherches
sur la mort de noyés et sur les moyens d'y remedier, Journal de la Physique (1778) en zijn Recherches
sur la cause de la mort des personnes suffoqués par la vapeur du charbon et sur les moyens d'y remedier
(1778) en M. Troja, Mémoire sur la mort des animaux suffoqués par la vapeur du charbon allumé et sur
les moyens pour les rappe/er à la vie (z.j.).
79 J. Hunter, 'Proposals for the recovery of persons apparently drowned', Philosophical Transactions 66
(1776) 412-425.
80 Historie en Gedenkschriften (1780) 30-34 .
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schuim verstopte luchtweg vrij te maken. 81 In 1793 herhaalde de Maatschappij dit
standpunt nog eens, nadat de directeuren kennis hadden genomen van de Mémoire
(1790) van de Lyoneese medicus Jean Baptiste Desgranges (1751-1831) 82, die het
openen van de borstkas 'om hart, longen en aderen te prikkelen', het openen van de
luchtpijp om de pijp van een blaasbalg te kunnen inbrengen, een 'geesseling met
brandeneetels of naalden', het aanbrengen van 'kookende oly of gesmolten wasch op
en omtrent de tepels der borsten', de plaatsing van 'heete koppen' en het gebruik van
een gloeiend brandijzer verantwoorde middelen vond om een drenkeling te redden.
Met de constatering dat de Maatschappij vooralsnog geen reden vond om gunstig over
deze middelen te denken, 'veel min [om] die te durven aanpryzen', legden de direc
teuren de verhandeling van Desgranges verder ongebruikt terzijde. 83
Goed beschouwd markeerde het Kort vertoog van het Utrechtse Heelkundige Genoot
schap al aan het begin van de geschiedenis van de Maatschappij een tweespalt, die nog
lange tijd daarna zou blijven doorwerken in de discussies over de beste drenkelingen
zorg. Kort samengevat ging het daarbij om de meer algemene benadering van de
drenkeling als schijndode wiens levensgeesten door prikkeling moesten worden gere
activeerd tegenover de meer medisch-fysiologische benadering die de drenkeling
vooral beschouwde als een organisme waarvan de ademhalingsfunctie moest worden
hersteld. De Maatschappij, met haar overwegend niet-medisch georiënteerde bestuur
ders en het overwegend niet-medisch geschoolde publiek dat zij wilde bereiken, volgde
duidelijk het eerste spoor, terwijl de medici en medische instanties, de meeste buiten
landse zusterorganisaties tot redding van drenkelingen incluis, zich op het tweede
spoor bewogen.
De geleidelijke profilering van beide kampen viel voor het grote publiek gemakke
lijk op te maken uit de nadruk die door de Maatschappij werd gelegd op de behandeling
met behulp van de tabaksrookklisteer, terwijl door de andere partij de inblazing van
lucht, met behulp van instrumenten of door mond-op-mond beademing als de behan
deling-bij-uitstek werd voorgesteld. Van een principieel verzet tegen de inblazing van
lucht in de longen was overigens zeker geen sprake. Zij het zonder enig enthousiasme
werd deze methode, zoals eerder vermeld, reeds aanbevolen in De Philosooph en de
Bekendmaking van 1767, waarbij de directeuren zich vooral baseerden op de geschrif
ten van Isnard en Engelman. Het Avis concernant les personnes noyées qui paroissent
mortes, dat in 1740 te Parijs was verschenen en waarin de Franse natuurkundige René
Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) de hand had gehad, kenden de directeu
ren waarschijnlijk alleen uit de latere edities van 1759 of 1769. 84
Uit de Historie en Gedenkschriften van de Maatschappij blijkt dat de ontwikkelingen
in het 'ademhalings-kamp' zeker niet ongemerkt aan het bestuur van de Maatschappij
zijn voorbijgegaan. Zo werd in 1771 een ampele beschouwing gewijd aan de Mémoire
G.A. Kohlreiff, Abhandlung von der wahren Todesart der Ertrunkenen, und denen hieraus gefolgerten
schicklichsten Rettungsmitteln, für dergleichen Unglückliche (Lübeck, 1778).
82 J.B. Desgranges, Mémoire sur les moyens de perfectionner l'établissement public, formé à Lyon en faveur
de noyés; avec des remarques sur la cause de leur mort, et Le traitement, qui leur convient (Lyon, 1780).
83 Historie en Gedenkschriften (1793) 599-603.
<-l Zie Kool, Geschiedkundige beschouwing, bijlage 119. De verwijzing naar dit document door De Booy,
Grepen uit twee eeuwen geschiedenis, 26-27 bevat niet alleen feitelijke onjuistheden maar lijkt ook
81

speculatief.
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waarin de magistraat van Rijssel het verwarmen en aderlaten van de drenkeling,
gevolgd door inblazing van lucht in de longen, zonodig zelfs door middel van een
bronchotomie, krachtig had aanbevolen, terwijl zij het inbrengen van tabaksrook in
de ingewanden, waarvan in de vroegere uitgaven van deze ordonnantie sprake was,
slechts een laatste plaats op de ranglijst van reddingsmiddelen gunde. Deze Mémoire
ging vergezeld van een verklaring door Claude Nicolas le Cat (1700-1768) dat 'het
blaazen van versche lucht in de longen eene der krachtigste middelen' was en dat het
te hopen was 'dat men, ter volmaaking van dit dierbaare werk, een soort van hevel mogt
uitvinden, welke in de longpyp gebragt kon worden, in het strottehoofd, door de
epiglottis met een bekwaam instrument opteligten, en dat men bovendien nog een
kleine blaasbalg had, die aan de hevel kon vastgemaakt worden, dewyl, in plaats van
de longen door adem uit den mond of op eene andere wyze te verwarmen, hij gelooft
dat de frissche en gemaatigde buitenlucht, door de blaasbalg ingebragt, eigenaartiger
geschikt is, om den omloop der vochten weder te bevorderen.'85 In deze weergave door
de secretaris van de Maatschappij ligt de sleutel tot het veel besproken mysterie,
waarom de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen lange tijd zo aarzelend en
terughoudend is geweest tegenover de technieken die de inblazing van lucht in de
longen tot doel hadden: deze technieken oordeelden de directeuren te ingewikkeld en
te gevaarlijk om in handen van leken te kunnen geven. In handen van een medisch
gevormde persoon kon de methode daarentegen uitstekende diensten bewijzen, zoals
de directeuren zelf kort tevoren (1771) nog hadden kunnen opmaken uit de rapportage
van de Meppelse chirurgijn Bontjes die met nadruk melding had gemaakt van de 'zeer
heilzaame uitwerkselen' van de luchtinblazing in de longen.86 Met belangstelling
volgde de Maatschappij in later jaren ook de berichten over de verschillende luchtpom
pen die door natuurkundigen en medici werden ontwikkeld om toegepast te worden
bij drenkelingen en verstikten. In de gekozen behandelingsstrategie bracht dit echter
geen verandering. 87
Dat laatste was wel het geval met de beschouwingen die ten beste werden gegeven door
medici die de prikkeling van het zenuwstelsel en het maag-darmkanaal als een
belangrijk element van hun behandeling handhaafden. Met name moeten hier een
drietal medici ten tonele worden gevoerd, dat door de Maatschappij met instemming
werd geciteerd, mede omdat het de theoretische basis aanreikte voor het gebruik van
de middelen die ook in de Bekendmaking werden opgesomd. Als eerste moet Francisco
Vicentini worden genoemd, de Venetiaanse correspondent van de Maatschappij, die
in zijn Memoria in torno al metodo di soccorere i sommersi (1768)88 vaststelde, 'dat de
waare oorzaak van den dood eens drenkelings te zoeken is in een gebrek aan adem
haaling, hetgeen den doortogt van het bloed door de longen belettende, deszelfs omloop
doet stilstaan, waaruit noodwendig de dood moet volgen'. Op grond van een viertal
nadere overwegingen formuleerde hij vervolgens de behandelingswijze die naar zijn
ss Historie en Gedenkschriften (1771) 175-176.
86 Historie en Gedenkschriften (1772) 301-302.
87 Zie o.a. de luchtpomp van J. Esdré, beschreven in zijn Verhandeling en beschrijving van een werktuig.
geschikt om, waare het mogelyk, de opgehoopte en door het ingedrongen water in de luchtvaten der longen
opgehouden lucht, uit dezelve te trekken, en in deszelfs plaats terstond daarna versche lucht in de longen te
brengen, gerefereerd in de Historie en Gedenkschriften (1784) 196.
88 F. Vicentini, Memoria in torno al metodo di soccorere i sommersi (Venetië, 1768).
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oordeel de beste moest zijn en die door de Maatschappij als volgt werd samengevat:
'(1) De doortogt van het bloed door de longen wordt tegen gehouden door het gebrek
aan ademhaaling; men moet derhalven versche lucht in de longen blaazen. (2) De
longen en de herssenen zyn opgevuld met bloed; men moet hen, gevolgelyk, hiervan
ontlasten door eene aderlaating.(3) De werking der partyen, die tot den omloop des
bloeds behooren, is opgeschort; men moet dezelve verlevendigen door het sterk prik
kelen der zenuwen, welken met deeze partyen in verband staan. (4) De vochten
worden, door hun stilstaan en koude van het water, 'tgeen het gantsche ligchaam
omringt, gestremd; men moet dezelven opnieuw door eene maatige en bestendige
warmte weder vloeibaar maaken.'89
Als tweede moet de Franse medicus Jacques François de Villiers (1727-1793)
worden genoemd, wiens Méthode pour rappeler les noyés à la vie (1771) de directeuren
kennelijk nogal in verwarring bracht.90 Na een samenvatting van het betoog van De
Villiers ontsnapte de referent van de Historie en Gedenkschriften de veelzeggende
verzuchting dat 'door de hulp van verscheidene en herhaalde proefneemingen, met
gegronde redenen versterkt ' dringend antwoord moest worden gezocht op de vraag:
'Welke zyn de waare oorzaaken van den dood der drenkeling? ...Dan zal men ook
in staat zyn daaruit afteleiden, welke behandelingen de noodzakelykste zyn, welke men
gevoegelyk tegelyk in het werk dient te stellen; of in welke orde men de eene op de
andere moet laaten volgen. Ook zou men dan (hetgeen zo zeer te wenschen was), in
weinige woorden een bepaald voorschrift konnen opgeeven, duidelyk genoeg de beste
behandeling behelzende, opdat ook de allerëenvoudigsten stiptelyk en zonder verle
genheid, den weg hen aangewezen, konden inslaan.Wy neemen de vryheid allen die
het gewigt van dit geschil beseffen, en vooräl de geneesheeren, te verzoeken, dat zy
toch in zulk eene gunstige tydsgelegenheid als de tegenwoordige, alle mogelyke
onderzoekingen en waarneemingen doen, welken hierömtrent den weg tot een beslis
sende uitspraak konnen baanen.'91
Als derde en laatste informant fungeerde William Cuilen (1710-1790), hoogleraar
te Edinburgh en beroemd geworden door zijn studies over de neuropathie en nosologie.
Diens ideeën, waarmee de directeuren in 1777 kennis maakten via de meer genoemde
Fransman Pia, stonden de Maatschappij als op het lijf geschreven.Cullens behandel
voorschrift kwam dan ook bijna volledig overeen met dat van de Maatschappij.
'Het leven der menschen', aldus Cullen, 'hangt voornaamelyk af van zekere
gesteldheid der zenuwen en spiervezelen, een gesteldheid die dezelve gevoelig
en prikkelbaar maakt, en waarvan de beweeging van het hart afhangt.In zoverre
deeze gesteldheid weder in orde gebragt kan worden, kunnen alle de levenswer
kingen weder stand grypen ...De dood der drenkelingen word veroorzaakt door
het ophouden der ademhaaling, en derzelver natuurlyk gevolg [is] het ophouden
van den omloop des bloeds, waardoor het ligchaam zyn warmte en met dezelve
de werkzaamheid van het levensbeginsel verliest.De ingewanden zyn die deelen
van het ligchaam, welken de irritabiliteit (prikkelbaarheid) langst behouden.'
�9 Historie en Gedenkschriften (1769) 72-74.
J.F. de Villiers, Méthode pour rappe/er /,es noyés à la vie (Metz, 1771 ). In de Historie en Gedenkschriften
( 1772) 284-291 is sprake van het boek Manier om drenkelingen weder in het leven te herstellen, byëen
verzameld uit de beste schrijveren, maar een Nederlandse vertaling is voor zover bekend nooit verschenen.
91 Historie en Gedenkschriften (1772) 291-292.
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Uitgaande van deze 'grondstelling' was voor een drenkeling die slechts korte tijd
in het water is geweest 'dikwyls niet meer noodig dan een vry sterke opwekking
om de werking der zintuigen weder aan den gang te helpen: maar wanneer de
warmte en de irritabiliteit langer hebben afgenomen, zyn zekerlyk geweldige
schokken, en de gewoone ruuwe behandelingen van het gepeupel ten uitersten
nadeelig....Tracht vooräl de warmte van het ligchaam weder optewakkeren.
...Dompel den drenkeling in een maatig warm water, doch hetgeen langzamer
hand heeter gemaakt word, ofwel, plaats hem in een warm gemaakt bed, en
iemand nevens hem, die hem telkens van houding doet veranderen; of eindelijk,
voor een maatig vuur, op een matras, hem nu op de eene, dan op de andere zyde
keerende....Bedien u ook van heete linnen doeken in de gewrichten en onder
de oksels, van heete steenen of tinnen flesschen met heet water gevuld aan de
voetzoolen, van Spir[itus] Sal[is] Armon[iacae] aan de slaapen van het hoofd, en
van zakken met droog en warm gemaakt zout aan de handen en voeten.Breng,
om de beweeging van het gedarmte op te wekken, in hetzelve warme lucht, met
eenige prikkelende stof, gelyk tabaksrook of iets diergelyks bezwangerd....By
gebrek van de tabaksklisteerpyp kan men een klisteer zetten van gewoon warm
water, waarïn men keukenzout doet smelten, en waarby een weinig wyn of
brandewyn gevoegd kan worden. Blaas de longen op, hetgeen beter geschied
door een der neusgaten (het andere zo wel als de mond digt toegehouden zynde)
dan door den mond; en wanneer de inblaazing te lang duurt, maak dan gebruik
van een ' blaasbalg.Wanneer gy beletten wilt dat de lucht door den slokdarm in
de maag komt, druk dan het benedenste gedeelte van het strottehoofd achter
waarts op den slokdarm.Zodra gy aan het opryzen van den buik bespeurt dat
de longen met lucht gevuld zyn, houd dan op met blaazen, druk dan zachtelyk,
op de borst en buik, om de lucht uittocht te verschaffen, en herhaal deeze
beurtelingsche beweegingen, om op die wyze de natuurlyke ademhaaling na te
bootsen.Dit is, onbetwistbaar, het geschiktste middel om de lymachtige stoffe,
die de longen der drenkelingen vervult, en de stikking veroorzaakt, los te maaken
en uit te dryven. Dit middel moet derhalven ten eersten in het werk gesteld, en
daarmede een uur of twee, zonder tusschenpoozing, aangehouden worden.'
Aderlating en 'het gebruiken van eenige prikkelende vochten omtrent de gevoeligste
deelen des ligchaams' waren slechts aanvullende middelen, die Cullen noemde met de
waarschuwing dat het gevaarlijk is 'een merkelyke hoeveelheid vochts, vooräl van een
prikkelende natuur, in den mond eens drenkelings te gieten, zo lang men niet verzekerd
is dat hy het vermogen reeds weder verkregen heeft om te kunnen slikken, als wanneer
ook eene braakmiddel van nut kan weezen.'92 Bij het opstellen van de nieuwe Bekend
making die in mei 1779 verscheen, heeft de pas aangetreden (consulent-)directeur
Andreas Bonn van al deze adviezen en ervaringen ongetwijfeld een dankbaar gebruik
gemaakt.93 Aan het verzoek van de corresponderende instantie te Utrecht werd gedeel
telijk voldaan door het aanbrengen van een vaste volgorde van behandeling, later
samengevat in de dichtregel 'Rol niet, maar draag in huis; ontkleed, verwarm en wryf;
Blaas rook en adem in, laat, drenk, verzorg, en blyf.'94 Nieuw waren de voorschriften
92 Historie en Gedenkschriften (1778) 360-365.
91 Historie en Gedenkschriften (1780) 9-13.
9" Historie en Gedenkschriften (1784) 222.
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over het vervoer van de drenkeling naar het dichtstbij gelegen huis, waarin verlangd
werd 'by deeze overbrenging het ligchaam voorzichtiglyk te doen draagen, het hoofd
vooräl te doen ophouden, en alle beknelling aan den hals terstond los te maaken'.
Daarna moest de drenkeling van zijn of haar natte kleding worden ontdaan en 'voor
een maatig, doch welbrandend vuur' worden geplaatst. Het aantal omstanders diende
tot een minimum te worden beperkt, 'opdat het aanwenden der hulpmiddelen daardoor
niet belemmerd en den bykoomenden drenkeling niet benaauwd worde'. Nadat de
mond gereinigd was moest de helper beginnen met 'gemaatigde wrijvingen . . . over
het geheele ligchaam, maar vooräl aan borst en buik, rug en hals'. Onderwijl moest
men beginnen met het inblazen van tabaksrook in 'het fondament', maar niet 'alvoo
rens den endeldarm, indien deeze met drekstof vervuld mogt zyn, met den vinger, een
lepelsteen of spatel, behoorlyk en voorzichtiglyk (te hebben) geledigd'. De noodzaak
van de aderlating werd nu voorzichtig geformuleerd. 'Door deeze wrijvingen en
tabaksrook de warmte in het ligchaan des drenkelings weder opgewekt zynde, en niet
eerder, kan men eene aderlaating op den arm of aan den hals in 't werk stellen, welke
niet op éénmaal te ruim behoort te zijn, maar liever, indien 't noodig is, weder herhaald
te worden.' Dezelfde terughoudendheid betrof het toedienen van drank. 'Wanneer men
eenige beweeging in de keel of bewys van slikking bespeurt, doch niet eerder, kan men
ook eenig geestryk vocht in den mond gieten, en de vlugge geest van armoniak-zout
of eenig ander prikkelend middel onder den neus gehouden worden. Men moet met
het aanwenden deezer middelen niet te schielyk ophouden, alzoo men voorbeelden
heeft, dat het bewys van leven somwylen niet, dan na drie uuren tyds bespeurt wierd.
Wanneer alle moeite tot hiertoe vruchteloos zyn mogt, plaatse men den drenkeling in
een gewarmd bed, koestere denzelven met de natuurlyke warmte van een naakt
byleggend persoon, of eenige warme waterkannen in wollen lappen gewonden, of iets
dergelyks. Vóóraf echter zy men bedacht om het laatgat wel te bezorgen.'9 5
De Maatschappij en het medisch debat in de jaren tachtig en negentig

Bij het ingaan van de jaren tachtig zou het haast gemoedelijke refereren van buiten
landse auteurs in de Historie en Gedenkschriften plaats maken voor een soms hooglo
pend meningsverschil met landgenoten die zich niet met de ideeën en adviezen van
de Maatschappij konden verenigen. Deze nieuwe golf van oppositie begon in 1778 met
de verschijning van de Verhandeling over de drenkelingen, met aanwyzing der gereedste,
vaerdigste, veiligste en zekerste redmiddelen, geschreven door de Amsterdamse chirurgijn
Anton Schrage (173 8-1818)96, waarin hij zijn ideeën ontvouwde over het 'ontstikken'
van een drenkeling door het vernauwen van de luchtpijp en het uitzetten van de
ingeademde lucht. 'Wij vernaauwen', zo luidde het voorschrift van Schrage, 'de Lucht
pyp met haare takken, ;zoo wy den buik opwaards binden, zo wy de uitzetting der borst
door omwinding beletten, zo wy eindelyk de luchtpyp zelve van onder het borstbeen
af tot aan het strottehoofd toe, met de hand toenypen of neder drukken. W ij zetten de
lucht in de luchtpyp uit, zo wy dezelve derwyze uitwendig verwarmen dat de warmte
inwaards doordringe.' Om de gestremde bloedsomloop te herstellen moest de drenke95 Kool, Geschiedkundige beschouwing, bijlage 60.
96 A. Schrage, Verhandeling over de drenkelingen, met aanwyzing der gereedste, vaerdigste, veiligste en zekerste
redmiddelen (Amsterdam, 1778).
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ling met warm water, eventueel vermengd met ammoniak, worden verwarmd, waarna
een aderlating moest plaatsvinden. Een derde soort van redmiddel bestond in 'alle
zenuwtergende middelen in den laatsten rang, wanneer de drenkelingschap zwaar valt:
dat is, wanneer 'er een verstopping der luchtpyp en verstokking des bloeds aanweezend
zyn. Edoch, wanneer de drenkelingschap ligt valt, verdienen zy den eersten rang, en
zyn veeläl genoegdoenend den drenkeling te herstellen.' Tot deze laatste categorie
middelen rekende Schrage 'vluchtige loogzoute geesten' die op 'de dunst gevlieste en
zintuiglyke deelen van 't hoofd toegediend', onmiddellijk op de hersenen inwerkten en
dus superieur waren aan de ruggegraatwrijving en andere mond- en neusprikkeling die
door de Maatschappij werden voorgeschreven.
De directeuren waren van deze ontstikkingsmethode echter weinig gecharmeerd en
voerden als bezwaar het inmiddels vertrouwd in de oren klinkende argument aan, 'dat
dezelve, niet altoos door een even kundigen hand als die van den Heere Schrage
bestierd zynde, eene onbezonne toesnoering der borst met zakdoeken en kousseban
den, en een rukkende nederdouwing en toeknyping der geheele luchtpyp, niet minder
gevaarlyk dan de tonrolling voor meenig een lyder zoude kunnen worden.' 97 In de
Bekendmaking van 1779 bleven de adviezen van Schrage dan ook ongenoemd. Ont
stemd door zoveel eigenzinnigheid en vermeende onwil van de Maatschappij, haalde
Schrage even later zijn gram door in de Genees-, Natuur- en Huishoudkundige Jaar
boeken (onder redactie van Voegen van Engelen!) de nieuwe richtlijnen van de Maat
schappij te bekritiseren.98 Zijn betoog bracht echter geen nieuwe argumenten en was
slechts een herhaling van feiten, waarbij hij nog eens nadrukkelijk wees op het succes
dat zo gemakkelijk viel te behalen wanneer men bij het oor van een drenkeling
luidkeels 'hola' riep. Daarna verdween Schrage voorlopig van het toneel van de
Maatschappij.99
Geplaagd door zoveel verwarring rond het vraagstuk der verdrinking en de behande
ling van drenkelingen, greep de Maatschappij in 1784 bij uitzondering naar het middel
van de wetenschappelijke prijsvraag. Of aan dit besluit ook pogingen vooraf zijn
gegaan om andere instanties, met name één van de geleerde genootschappen, te
bewegen tot het uitschrijven van een prijsvraag over deze thematiek, is niet bekend.
Voor zover bekend is er in de achttiende eeuw slechts één andere prijsvraag terzake
van het drenkelingenvraagstuk verschenen. Deze vraag werd in 1769 overigens niet

Historie en Gedenkschriften (1780) 16-22.
A. Schrage, 'Bedenkingen over de middelen ter redding van drenkelingen, voorgedraagen in de laatste
Bekentmaaking der Maatschappij te Amsterdam opgerecht. Verrykt met betere redmiddelen, welke ter
herstelling van drenkelingen niet veilig naagelaaten mogen worden', Genees-, Natuur- en Huishoudkun
dige Jaarboeken 2 (1779).
99 Eenmaal, in juni 1786, kreeg Schrage een gouden medaille voor de redding van een (vermoedelijk')
schijndode drenkeling die hij onder meer met 'zachte drukking van de buik' behandelde, Historie en
Gedenkschriften (1792) en Kool, Tabellarisch Overzigt, nr. 652.
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uitgeschreven door een genootschap maar door een particulier, namelijk de Rotter
damse medicus en tijdschrift-redacteur Albertus Lentfrink.100
Bij de presentatie van de prijsvraag van de Maatschappij werd een gouden gedenk
penning toegezegd 'aan de schrijver eener korte dog voldoende verhandeling op de
vraage: "Welke zyn de tot nu toe min bekende, dog mogelyk de voornaame, oorzaaken
van het zo menigvuldig mislukken der redding van Drenkelingen in ons Vaderland; en,
deeze oorzaaken gekend zynde, hoe en door welke nieuwe, of min bekende middelen,
kan men dezelve op de beste wyze voorkomen of overwinnen?'".101 Nadat de termijn
voor de beantwoording was verlengd, ontving de Maatschappij eindelijk één antwoord,
dat evenwel niet voor bekroning in aanmerking kwam omdat de Amsterdamse me
dicus E.P. Becker als opsteller niet de juiste procedure had gevolgd en omdat in het
antwoord zelf geen 'nieuw of minbekende oirzaaken of hulpmiddelen' te vinden
waren.102
Wel schijnt de prijsvraag ook andere medici te hebben aangezet tot het verrichten
van onderzoek. Kort na de uitschrijving wist de Maatschappij althans te melden dat
de Amsterdamse chirurgijn Abraham Fleischman bezig was met proeven, waarbij hij
honden in verschillende stadia van dronkenschap liet verdrinken in een kuip met water
'hetwelk door droesem van inkt gekleurd was'. Daarna onderzocht hij in hoeverre de
inkt in het longweefsel was doorgedrongen. De longen van de meest dronken hond,
'door geest van brandewijn geheel bedwelmd', vertoonden nauwelijks verkleuring,
hetgeen volgens Fleischman de conclusie wettigde 'dat het door drank bedwelmde dier
geen pooging doet om in te ademen, en derhalven het opgehoopte bloed in de longen,
ook de luchtvaten, toedrukt, en dus de toegang voor lucht naderhand belet word.'103
Dit onderzoek naar de waterresorptie bij drenkelingen vormt een apart thema in de
geschiedenis van het vraagstuk der verdrinking.104
Dergelijke wrede proeven in vivo hebben het onderzoek naar de verdrinking door
alle eeuwen heen vergezeld. Honden waren bij deze experimenten het meest gebruikte
proefdier; Gummer daarentegen maakte bij zijn experimenten van katten gebruik.
Grote bekendheid kregen de drenkelingen-experimenten van de (uit Nederland af
komstige) Weense hoogleraar Anton de Haen (1704-1776), die in zijn Ratio medendi
verslag deed van zijn proeven met een vijftiental honden 'die hy zo lang in het water
dompelde, tot zy niet meerder tekenen van leven gaven, maar waarvan, in weêrwil van
alle zyne poogingen, niet één herleefde'. Een tweede serie proeven, waarbij 26 honden
werden verdronken of gesmoord 'om de waare en naaste oirzaak van deeze tweederlei
100
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'Is er (buiten de verrotting) een zeker teken, waaraan men vastelijk, vooraf, kennen kan, of onze
poogingen om een drenkeling te doen bekomen, vruchteloos zullen zijn? Of liever: Is er een vast
kenteken, waardoor men weten kan of een drenkeling waarlijk dood is, dan niet?', in: Geneeskundig
Tijdschrift van Albertus Lentfrinck 3 (1770) 160. Zie daarover M.J. van Lieburg, 'De geneeskundige
verzorging van drenkelingen te Roiterdam', in: idem, Gilden, gestichten en gezondheidszorg. Vijftien
opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam (Rotterdam, 1984) 101-113 en idem, 'Medi
sche bibliotheken, boeken en tijdschriften te Rotterdam', Monitor. Maandblad van het Academisch
Ziekenhuis Rotterdam 6 (1977) 269-272.
Historie en Gedenkschriften (1784) 201-203.
Historie en Gedenkschriften (1793) 580-584.
Historie en Gedenkschriften (1784) 203-205.
Zie uitvoerig H. Veen, Een beschouwing over het vraagstuk der verdrinking (Amsterdam, 1945), en verder
de literatuur over de longproef: J.P.L. Hulst, 'De geschiedenis van de longproef en van hare beteekenis
voor de gerechtelijke geneeskunde en rechtspraak', Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde 2
(1922) 151-168 en 251-268.

soort van dood te ontdekken', leverde al evenmin het verlangde resultaat.105 Bij de
bespreking van deze experimenten in de Historie en Gedenkschriften interesseerde de
verslaggever zich vooral voor De Haens conclusie dat 'het ophangen by de beenen en
het schudden in die gestalte . .. noch schadelyk, noch nutteloos, noch belagchelyk'
mocht worden genoemd, evenmin de laryngotomie, de opening van de strotader en het
roken met zwavel.Met het oog op 'de onbekwaamheid der menschen ...die gemeenlijk
deeze ongelukkigen behandelen' oordeelde de Maatschappij het echter niet verstandig
om op grond van deze bevindingen haar richtlijnen voor behandeling te wijzigen.106
Hoe moeilijk het was de Maatschappij te bewegen tot het wijzigen van haar behan
delingsvoorschriften, had eind jaren zeventig ook Schrage ondervonden. Toch liet de
kwestie van de 'ontstikking' deze ijverige chirurgijn niet los. Op 8 juli 1790 verdedigde
Schrage aan de Hogeschool van Harderwijk zijn proefschrift over de verdrinking,
waarmee hij alsnog de graad van doctor medicinae behaalde.107 In deze studie, die van
een vriendelijke opdracht aan de Maatschappij was voorzien, verdedigde hij opnieuw
zijn opvatting 'dat het water de ademhaaling eerst belet en daarna geheel berooft; dat
de belette ademhaaling de werking der zenuwen verhindert, en de verhinderde werking
derzelve, den oqiloop des bloeds eerst belet en daarna eindelyk geheel wegneemt,
waarby het strotteklepje den spleet van het strottehoofd toedekkende en sluitende, niet
weinig te verdenken is, zo dikwerf de ademhaaling geheel ontbreekt, en geen slymig
schuim of water waargenomen word.' Zijn ontstikkingsmethode was echter zodanig
bijgesteld dat aan de bezwaren van de Maatschappij tegen het gevaarlijk toesnoeren
van de buik tegemoet was gekomen; de buikligging van de drenkeling zou voor de
toepassing van deze methode voldoende zijn.108 Ook ditmaal zou echter blijken dat
de Maatschappij niet gemakkelijk tot andere gedachten te brengen was, en wachtte
Schrage tevergeefs op een vermelding van de ontstikkingsmethode in de Bekendma
kingen die de Maatschappij in later jaren het licht heeft doen zien.
Wellicht heeft Schrage niet geweten dat zijn dissertatie intussen wel langs indirecte
weg invloed zou uitoefenen op de Bekendmakingen van de Maatschappij. Schrage's
promotor, Matthias van Geuns (1735-1817), was namelijk juist in deze periode op
verzoek van 'de Staeten des Furstendoms Gelre en de Graevschaps Zutphen' betrokken
bij de herziening van het daar vigerende Reglement omtrent de reddinge van drenkelin
gen.109 Dit 'alternatieve' reglement, dat in december 1790 verscheen, week op verschil
lende punten belangrijk af van de Bekendmaking van de Maatschappij.110 Als verschil
punten signaleerden de directeuren zelf de voorschriften 'om ná het tabaksklisteer den
onderbuik zagtelyk te drukken en te wryven, opdat de rook zig zo veel te meer door
het darmkanaal verspreide en hetzelve prikkele; het blaauw gezwollen aangezicht, en
de slaapen des hoofds des drenkelings, by het openen van den halsader, met warmen
wyn of azyn te wasschen; ter prikkeling van den neus zich van gewoone snuif of een
weinig fyne peper te bedienen; na het inblaazen van lucht in de longen, den buik naar
105 A. de Haen, Ratio medendi in nosocomia practica, vol. XIII (Wenen, 1769).
106 Historie en Gedenkschriften (1774) 22-27.
1 07 A. Schrage, Dissertatio medica de submersis (Harderwijk, 1790).
108 Historie en Gedenkschriften (1793) 604-608.
109 Kool, Geschiedkundige beschouwing, bijlage 66.
110 Zie verder J.H. Sypkens Smit, Leven en werken van Matthias van Geuns M.D. J 735-1817 (Assen, l 953)
470-475.
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boven te drukken, om de uitademing te bewerken; tot verwarming in het bed, zig ook
van een bygelegd leevend dier te bedienen; en, na het weder bybrengen, den drenkeling
niet veel sterken drank, maar liever van tyd tot tyd warme thee, koffy, chocolaad of
soup te doen gebruiken'.111 Tevreden mocht Schrage constateren dat de compressie van
de buik althans in Gelre en Zutphen tot onderdeel van de behandeling was geworden.
Voor de Maatschappij zou dit reglement een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen
toen men in 1796 eindelijk besloot ook de Bekendmaking up-to-date te maken.
Aan die herziening van de Bekendmaking waren op wetenschappelijk niveau ingrij
pende wijzigingen in de gaschemie en de fysiologie van de ademhaling voorafge
gaan.112 De ontdekking van het zuurstof (1772) had het pad geëffend naar de vervan
ging van de flogistonleer door de oxydatietheorie of leer van Lavoisier, welke theorie
tevens een geheel nieuw licht wierp op de betekenis en het functioneren van de
ademhaling.113 Onder degenen die deze nieuwe theorie in Nederland hebben geïntro
duceerd en verder hebben uitgewerkt, waren de eerder genoemde 'Hollandse scheikun
digen' en Van Marum de onbetwiste hoofdrolspelers.114 De consequenties van de
nieuwe inzichten voor de behandèling van drenkelingen en verstikten was intussen ook
internationaal een thema van ampele discussies geworden onder aanvoering van een
tweetal Engelse medici, namelijk Edmund Goodwyn (1756-1829) en zijn opponent
Charles Kite (1768-1811). Aan de universiteiten, in de geleerde genootschappen en
onder praktizerende medici veroorzaakten Goodwyns boek over The connection of life
with respiration (1788) en Kite's Essay on the recovery of the apparently dead (1788)
een scheiding der geesten die min of meer vergelijkbaar is en ook grotendeels samen
valt met de eerder beschreven tegenstelling tussen de 'orale luchtinblazers' en de
'rectale irritabiliteitsdenkers'.115 Op lokaal niveau werd Haarlem begin jaren negentig
de arena waar beide partijen in Nederland tot een publiekelijk treffen kwamen.
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Zie voor de gaschemie het overzicht bij H.A.M. Snelders, Het Gezelschap der Hollandsche Scheikundigen
en idem, 'The new chemistry in The Netherlands', Osiris 4 (1988) 121-145; en over de ademhalingsleer
L.S. Gottlieb, A history of respiration (Springfield, 1968).
Zie i.h.b. H.W. Rouppe, De ademhaling, volgens het nieuw scheikundig leerstelsel proefondervindelijk
verklaard, en het nut derzelve voor de dierlijke huishouding nagespoord (Haarlem, 1793), een vertaling en
bewerking van zijn proefschrift uit 1791. Vgl. H.A.M. Snelders, 'Het fysisch-chemisch werk van de
Rotterdamse arts Hendrik Willem Rouppe (1765-1816), Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde,
natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 4 (1981) 25-44.
Zie over Van Marum: R.J. Forbes (red.), Martinus van Marum. Life and Work (Haarlem 1971), ook de
studies van H. van Veen, 'Martinus van Marum (20 Maart 1750 - 26 December 1837) en zijn betekenis
voor de geneeskunde', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 82 (1938) 42-66; idem, 'Een herin
nering aan Dr. Martinus van Marum, 20 Maart 1750-26 December 1837)', De Samaritaan (1938) nr.
2, 3-11 en A. Wiechmann en L.C. Palm, Een electriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-183 7
(Haarlem, 1987).
E. Goodwyn, The connection of life with respiration, or an experimantal enquiry into the effects of
submersion, strangulation, etc. (Londen, 11788), in het Nederlands vertaald door F.W. van der Leeuw, Het
verband tusschen het leven en de ademhaling, of proevondervindlijk onderzoek nopens de uitwerking van
het verdrinken en wurgen, alsmede van verscheide soorten van schaadlijke luchten op levende dieren; benevens
eene opgave van den aart der ziekte die zij veroorzaken, derzelver verschil van den dood zelve, en de kragtigste
middelen tot herstelling (Dordrecht, 1790); en Ch. Kite, An essay on the recovery of the apparently dead
(Londen, 1788). Zie voor de academische discussie J.G. Sandberg, Dissertatio physiologico-medica
inauguralis exhibens animadversiones in placita recentiorum inprimis Goodwini de respirationis utilitate
(Utrecht, 1792) en de Dissertatio de respiratione van H.W. Rouppe (Leiden, 1791).
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De argumenten die Van Marum en Bartholomeus Tersier (1744-1824), de woord
voerders in dit debat, naar voren brachten, doen hier minder terzake 116; zoals vermeld
trokken de bestuurders van de Maatschappij zich van dergelijke wetenschappelijke
commoties weinig aan, gericht als zij waren op praktische verbeteringen die door het
grote publiek konden worden overgenomen. Binnen die beperking pasten noch het
gebruik van 'gedephlogisteerde' lucht (zuurstof) noch de toepassing van electriciteit,
het middel waarmee Van Marum en zijn geestverwanten ook op medisch terrein zulke
opzienbarende resultaten behaalden117, noch de uitvoering van 'andere speculatieve
kunsthandelingen'. In doorsnee waren redders immer mensen die 'daartoe geene
werktuigen noch harsenen en handen hebben, en niet geschikt zyn tot dergelyke voor
de lyders gevaarlyke proefneemingen'! 118
Met meer belangstelling volgden directeuren de veranderingen in de reglementen
van de zusterorganisaties. Zo lazen zij in 1792 dat te Parijs en Londen gebruik werd
gemaakt van een 'zeker werktuig met een kleine blaasbalg vereenigd, van het welke
de pypjes in de neusgaaten gebragt, tot geleide dienen van ingeblazen geest van
ammoniakzout, of het zogenaamde eau de Luce'; dat men daar alle verslappende
middelen afkeurde, 'gelyk de baden van heete asche, waterdamp, of in brouwersmout'
en dat men verder in het buitenland zeer terughoudend was met het doen van ader
latingen en het toedienen van braakmiddelen. 119 Het merendeel van deze aanbevelin
gen werd officieel overgenomen in de Bekendmaking van 1796. Wat bij vergelijking
met de Bekendmaking van 1779 direct opvalt is, dat de luchtinblazing in de longen nu
als allereerste middel wordt aanbevolen. Daarmee had de nieuwe ademhalingsfysiolo
gie haar eerste, zij het nog flauwe levensteken afgegeven in de geschriften van de
Maatschappij. Verder werden er nu voor het eerst ook aanwijzingen gegeven voor de
behandeling van 'verstikten, verhangenen of anderszins schijnbaaren dooden', name
lijk 'het brengen in de open lucht en besprengen met koud water, benevens de ...
wryvingen ter verwarminge en het inblaazen van lugt, azyn of vluggen ammoniac
geest tot prikkeling'. Deze categorieën, aanvankelijk omschreven als 'dergeene die
door kooien-damp gestikt zijn', 'zulken die door stinkende dampen en uitwaassemin
gen of ingisting gebragte vlugge geesten, byvoorbeeld in wynkelders, regenbakken,
sekreetskuilen enz. bedwelmd geraakt en als gestikt zyn' en 'gehangenen, die in
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Zie M. van Marum, Bedenkingen en proefneemingen tot verbetering der middelen ter redding van drenke
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mismoedigen wanhoop, gezogt hebben hun leven door den strop te doen eindigen'120,
waren in 1779 toegevoegd aan de doelgroep van de Maatschappij. Pas in 1792 echter
werd een bescheiden begin gemaakt met de publikatie van dergelijke 'bijzondere
gevallen' in de Historie en Gedenkschriften. Deze eerste serie omvatte de redding van
een patiënt met koolmonoxyde-vergiftiging, een kind 'dat veel uit een brandewyns-fles
gedronken hadt', iemand die uit een put met giftige dampen was gehaald, een kind 'dat
door gedrang gestikt was' en 'de redding van een door kinkhoest gestikt kind'. 'Ter
aanmoediging van zodanige reddingen, ook in de Nederlandsche Volkplantingen' werd
daar nog het verslag van de redding van een drenkeling in Suriname aan toegevoegd.121
Uit de prijsverhandeling van de Academie van Wetenschappen te Brussel maakten de
directeuren in 1788 bovendien nog kennis met de 'bezwymingen en schynbaar dooden
toestand, waaraan inzonderheid de zwakkere sekse onderhevig is'122, maar in de
annalen van de Maatschappij wordt deze categorie nadien niet meer genoemd.123
Terzijde van deze constatering moet overigens worden aangestipt dat de verhouding
tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke schijndoden in de registers van de Maat
schappij nog nader onderzoek verdient. Wat de kant van de hulpverlening betreft bleef
het optreden van vrouwen in ieder geval gedurende de eerste eeuw van de Maatschap
pij een hoge zeldzaamheid.l24
Het feit dat de Bekendmaking van 1796 reeds in 1803 moest worden herzien, laat
zien dat de Maatschappij steeds meer in het vaarwater van de medische ontwikkelin
gen was belandt. Voor het eerst werd de totstandkoming van deze nieuwe editie
nadrukkelijk toegeschreven aan de consulent-directeuren, Bonn en Dylius, die zich
behalve met de algemene redactie vooral bekommerden om de 'byvoeging van die
verbeteringen, welke de ontdekkingen der natuur- en geneeskundigen, ook in andere
landen, aan de hand gaven, gevoegd by eene meerdere naauwkeurigheid in uitdruk
king, ten einde alle misverstand in de beoordeeling en toewyzing der eerbelooningen,
zoude kunnen weggenomen worden.'125 In de editie van november 1817 leek de
Bekendmaking haar voorlopige eindvorm te hebben bereikt, met de indeling van alle
voorschriften in de rubrieken voorzorgen, redmiddelen en algemene waarschuwin
gen.126 Afgezien van de aanscherping en uitbreiding van de bepalingen over het
inbrengen van lucht in de longen, die voor ons de tendens aangeven waarin het medisch
denken over de verdrinking zich bewoog, bleef de aandacht voor het arsenaal aan
hulpmiddelen dat gedurende de achttiende eeuw was vergaard onverminderd bestaan,
inclusief het gebruik van de tabaksrookklisteer. Wel kan, de reeks Bekendmakingen
tussen 1767 en 1817 overziende, ten slotte nog worden vastgesteld dat zich een
duidelijke trend aftekende om enerzijds de behandeling van de drenkeling langer voort
te zetten en anderzijds de mogelijkheden van herstel steeds voorzichtiger in te schatten
naarmate de drenkeling langer in het water had gelegen. Terwijl in De Philosooph van
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augustus 1767 nog gesproken werd over de mogelijkheid om drenkelingen te redden
nadat zij 48 uur in het water hadden gelegen, verkorte deze termijn geleidelijk tot
enkele uren, om uiteindelijk in de twintigste eeuw tot minuten te worden teruggebracht.
De Maatschappij en de medische beroepen
Toen de Maatschappij in 1767 met haar werkzaamheden begon, waren de regels voor
de behandeling van schijndode drenkelingen ook voor de meeste vertegenwoordigers
van de medische beroepen geheel nieuw. Dat betekende dat er naast de beschreven
popularisering van de medische kennis ook een ontwikkeling kan worden gesignaleerd
die de pathologie, diagnostiek en therapie van de schijndood tot een integraal onder
deel van de medische deskundigheid zou maken. Van verschillende medici die als
docent betrokken waren bij het stedelijk onderwijs in de ontleed-, heel- en verloskunde,
is bekend dat zij in het laatste kwart van de achttiende eeuw de behandeling van
drenkelingen tot een afzonderlijk thema van hun lessen hadden gemaakt. Bonn ver
zorgde dit onderwijs in Amsterdam, Jacques Roquette (1745-1809) en later Van
Marum in Haarlem, Cornelis Hoefman (1745-1798) in Alkmaar en Pieter Vink (17131773) in Rotterdam.121
Alle stereotype voorstellingen over de verdeling van bevoegdheden binnen de me
dische beroepen van de achttiende eeuw ten spijt, moet worden vastgesteld dat de
middelen ter behandeling van drenkelingen zowel door medicinae doctoren als door
chirurgijns, en niet zelden ook door farmaceuten werden toegepast. Afhankelijk van
de veranderingen in het therapeutisch regiem rond de drenkeling veranderde echter
ook de betrokkenheid van deze drie geledingen met het verdrinkingsvraagstuk, waarbij
gedurende de negentiende eeuw de wettelijke regeling van de bevoegdheden een extra
beperkende factor werd.128 Waar het ging om de applicatie van uitwendige middelen,
de aderlating en het gebruik van de tabaksklisteer waren de chirurgijns de meest
aangewezen hulpverleners; naar mate de toediening van lucht of gas (zuurstof) als
therapeuticum meer werd gepropageerd en er meer van farmaceutische middelen
(emetica en stimulantia) gebruik werd gemaakt, was er een specifieke taak voor de
medicinae doctor weggelegd. De aanbevolen combinatie van deze in- en uitwendige
middelen en de noodsituatie van de drenkeling die geen ruimte liet voor discussies over
bevoegdheden en beroepsterritoren, maken de drenkelingenzorg tot een interessante
testcase hoe zich de afbakening van de verschillende werkterreinen binnen de medi
sche beroepen ontwikkeld heeft.
Dat het aanvankelijk vooral de chirurgijns waren die een hoofdrol speelden in de
drenkelingenzorg, wekt geen verwondering. Voor Amsterdam, het epicentrum van de
Nederlandse drenkelingenzorg waar de afwijkende kwantitatieve verhoudingen bin
nen de medische beroepen ten opzichte van de situatie in kleinere steden, lijkt zich zelfs
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een zekere specialisatie te hebben voltrokken in de hulpverlening aan schijndoden. Een
praktijkvestiging in de buurt van het water biedt toch immers geen afdoende verklaring
voor het grote aantal (beloonde!) reddingen dat sommige chirurgijns op hun naam
wisten te brengen. De chirurgijn Mozes Zadok wordt in het Tabellarisch overzigt tussen
1775 en 1800 in totaal 26 maal als redder genoemd; zijn collega Gerrit Izaak Levi
kwam tussen 1783 en 1809 op 18 geredde drenkelingen en Mozes Salomon tussen
1785 en 1802 op 15 reddingen. In de negentiende eeuw spande Johan F. Seveke de
kroon met niet minder dan 42 bekroonde reddingen tussen 1814 en 1849! Deze situatie
moet ook in samenhang worden gezien met de rol en functie van andere hulpverle
nende instanties, met name van de wijkmeesters en agenten van politie. Binnen deze
beroepsgroepen ontwikkelde de training in een adequate hulpverlening zich in de loop
van de negentiende eeuw tot een specifieke vorm van E.H.B.O.-onderwijs, dat uiteinde
lijk onder de verantwoordelijkheid van aparte organisaties kwam, die naast de Maat
schappij tot Redding van Drenkelingen functioneerden.129 In 1919 besloot de Maat
schappij de medische beroepsbeoefenaren niet meer te belonen, omdat 'de hulp in een
dergelijk geval een zoo integrerend onderdeel van de gewone werkzaamheden van den
geneeskundige uitmaakt, dat er al zeer bizondere omstandigheden aanwezig zouden
moeten zijn, om aanspraak op een bekroning te rechtvaardigen'. 130
Het beeld van deze ontwikkeling kan verder worden aangevuld door te letten op de
lokaties waar de drenkelingenzorg zich volgens de Bekendmakingen bij voorkeur moest
afspelen. Hierin tekent zich een lijn af die loopt van de herbergen en koffiehuizen die
in de eerste publikaties als behandellokatie worden genoemd, via de apotheken,
chirurgijnswoningen en politiebureau's waar tussen 1780 en 1880 de middelen voor
de hulpverlening werden gestationeerd, naar de ziekenhuizen die sindsdien het mono
polie van de vereiste medische zorg én van de noodzakelijk gebleken nazorg (in
verband met het dodelijke gevaar van een longontsteking) claimden. 131 Bij de distri
butie van hulpmiddelen ging het om de bekende kistjes, die sinds 1775 naar het
voorbeeld van Frankrijk werden aanbevolen en die vervolgens in opdracht van de
Maatschappij in serie werden vervaardigd, overeenkomstig de bepalingen van de
Bekendmakingen werden gevuld en tenslotte (tot 1913 !) over de gehele stad werden
gedistribueerd.
Epiloog: de koers van de Maatschappij op medisch kompas
Na een halve eeuw onverdroten inspanning mocht de Maatschappij in 1817 terecht
constateren dat zij de drenkelingenzorg in Nederland tot een geaccepteerd onderdeel
van de burgerplichten had gemaakt, en dat zij door haar publikaties koersbepalend was
geweest voor de therapiekeuze die bij de behandeling van schijndode drenkelingen
moest worden gevolgd. Uit het voorgaande overzicht is wel duidelijk dat deze behan
delingsstrategie aan het begin van de negentiende eeuw nog zó complex en op onder
delen nog zó omstreden was, dat de medische bemoeiingen van de Maatschappij tevens
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de zwakste schakel vormden in de reeks activiteiten die zij ontplooide. Wie kennis
neemt van de Opmerkingen omtrent de toestand en de behandeling van drenkelingen
(1834), geschreven door de consulent-directeur Kool132, of de Bekendmaking van
1850 133, zal bemerken dat deze situatie tot het midden van de negentiende eeuw
onveranderd is blijven bestaan.
Een drastische verandering voltrok zich met de introductie van de manuele methode
van kunstmatige ademhaling door Marshall Hall (1 790- 1857) in 1856. 134 Deze me
thode werd al spoedig (1858) vervangen door die van Henry Robert Silvester (18281908)135, die in Nederland enthousiast werd aanvaard. Ondanks de vele modificaties
die er in de loop der jaren werden ontwikkeld, en ondanks de zware kritiek die van
de kant van de fysiologen tegen de methode werd ingebracht 136 , werd de methode
Silvester door de Maatschappij als enig acceptabele methode aangeprezen, daarin
gedirigeerd door bekende 'eerste-hulp-deskundigen' zoals Cornelis Johannes Mijnlieff
(1871-1945) en Pieter Hendrik van Eden (1862-1933) die als consulent-directeur
resp. secretaris aan de Maatschappij waren verbonden. Pas in 1954 besloot de Maat
schappij de alternatieve 'arm-lift' methode van de zweminstructeur Holger Nielsen
(1866-1955) in te voeren 137 , een methode die de voordelen combineerde van de
methode Silvester en de belangrijkste concurrent daarvan, de methode Schäfer
(1904). 138 Bovendien zou zij gemakkelijk zijn toe te passen door leken. Deze methode
werd echter al snel ingehaald door het succes van de mond-op-mond-beademing die
intussen door deskundigen als de beste en meest succesvolle methode was aangewezen.
Daarmee werd een nieuw en voorlopig laatste hoofdstuk in de fascinerende medische
geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen geopend.
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